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АЛҒЫ СӨЗ

Римнің жеке кұкығы әлемдік кұкык жүйесінің дамуында зор рөл аткарды, 
өйткені Рим кұқығы баска кұкыкгык жүйелердің калыптасуының іргетасы 
ретінде кызмет етіп, оның ыкпалы біздің заманымызға дейін сақталып 
отыр. Оның көптеген кұкықтық институттарының түрлері Рим кұқығының 
классикалық кезеңде жасалған уакыттан бері қарай ешқандай өзгеріссіз 
сақталып келеді. Атап айтканда, заттық кұкық туралы ілімі, міндеткерлік ту- 
ралы ілімі т.б.

Қазіргі кезде Римнің жеке құқығы Қазақстан Рспубликасы құкыктык 
жүйесінің дамуына белгілі бір деңгейде өзінің ыкпалын тигізіп отыр. 
Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасы құкықтық жүйесінің қалыптасу 
кезеңінде жекеменшік институтының құқыктық мэселелерін реттеу ерекше 
орын алады, өйткені аталған мэселе өз кезінде Римнің жеке құқығының нор- 
маларында нақты реттеліп, көрініс тапты.

Азаматтық жэне Рим кұкығының белгілі зерттеушісі, заңгер-ғалым 
И.Б.Новицкийдің пікірі бойынша Рим жеке құқығының ерекше белгілері 
ретінде оның тұжырымдарындағы дэлдік әрі нақтылық, құрылымының жэне 
дэйектемесінің айқындығы, терең өмірлілігі, құқықтың нақтылығы мен іс- 
тәжірибелік рөлі, сонымен бірге барлык кұкыктық тұжырымдардың сол 
дэуірдегі билеуші таптардың мүддесіне толық сәйкес келетін сипаттары бо- 
лып табылады.

Ұсынылып отырған оку кұралы мемлекеттік тілде білім алатын болашақ 
заңғерлер үшін Римнің жеке құқығының негізгі институттарын оқып 
үйреніп, оның қайнар көздерімен тікелей танысу мақсатын кездеп жасалып 
отыр. Атап айтканда, императорлардың заңдарымен, конституңияларымен, 
магистраттардың эдиктілерімен тағы баскаларымен, сонымен бірге Римнің 
жеке құқығының негізгі түсініктерін, катеғорияларын, анықтамаларын 
ұғындыру арқылы күрделі оқу пэндері -  азаматтық құкық, азаматтык-іс 
жүргізу құқығы, отбасы құқығы т.б., салалар бойынша Рим құқығының олар 
үшін негізгі ірғетас болып есептелетін қажеттілігінен туындап отыр.

Рим кұкығы оқу кұралының мазмұны оның негізгі институттарынан ту- 
ындайтын, кұкықтық қатынастардың кешенін сипаттайтын қысқаша дэрістер 
курсынан, сұрактардан, казустерден, тестілерден, студенттер білуге қажетті 
латындық терминологиялардан жэне эдебиеттер тізімдерін қамтиды.

3



Аталған оку құралының негізгі ерекшеліктерінің бірі -  мемлекеттік тіл 
аясында Римнің жеке кұкығының басты белгілері болып саналатын оның 
тұжырымдарының нақтылығын, дәлелдемелерді кұрудың айкындығын, 
кұкыктың еміршеңдігін, дэлдігін жэне оның іс-тәжірибесін көрсетуге 
бағытталған. Сонымен бірге автор шағын жеті дәрістік оқу материалда- 
рьін камтитын аталған оқу құралының мазмұнында жэне оның эр тарау- 
ларында Римнің жеке құқығының тарихи эволюциясын ашып эрі дэлелді 
корсете отырып, оның негізгі кұкықтық нормаларын қазіргі кездегі дамушы 
мемлекеттердің заңнамаларында одан эрі колданудың мүмкіндігін негіздеу 
аркылы болашак заңгерлер ұшін оны окып үйренудің қажеттілігін көрсетеді.

Өйткені, нарықтық экономика катынастарына көшуге байланыс- 
ты азаматтық заңнамалардың реформалануы ежелгі классикалык Рим 
құқығындағы ете тиянақты жасалып эрі қолданыста болған көптеген іргелі 
түсініктер мен құкыктың ретіеушілік кағидаларының осы кезге дейінгі 
олардың маңыздылығын көрсетіп отыр жэне оларды қазіргі таңдағы заң 
шыгармашылық, кұкык колдану іс-тэжірибесіне пайдалану қажеттілігі туын- 
дайды.

Осы тургыдан Римнің жеке құкығы азаматтық жэне сауда заңнамаларын 
окым үйренудің негізі жэне жоғары білікті заңгерлерді дайындаудың басты 
базасы реііпде қарасгырылып отыр.



1-д ә р і с. РИМ ЖЕКЕ ҚҮҚЫГЫНЫҢ ҮҒЫМЫ, 
ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ

1. Рим күкыгының угымы.
2. Рим күкығынын жүйесі.
3. Рим қүқыгының қайнар көздері.

«Рим құкығы» термині құлиеленушілік коғамда кұрылған Рим 
мемлекетінің, яғни антикалык Римнің кұкығын білдіреді. Рим кұкығының 
жүйееі, сондай-ак бұл мемлекеттің тарихи дамуы, тұтастай алғанда, көбінесе 
шетмемлекеттер кұкығыиыңкурсындаокытылады. Римазаматтыккұкығының 
неғізғі иэні ретінде мүліктік құкықтык қатынастардың маңызды институтта- 
ры мен огбасылық катынастар жатады. Рим құқығының неғізгі институтта- 
рынатөмендегілер қамтылады: меншік кұкығы; шарттар мен міндеттемелер; 
отбасылык-кұкыктық катынастар, мұрағерлік, жеке кұкыктарды талап ету 
аркылы қорғау жэне тағы да басқа маңызды мәселелер жатады.

Рим қүқыгының негізгі даму кезеңдері: Рим құқығының қалыптасуы 
мен одан эрі карай даму тарихын неғізінде екі дэуірге бөліи қарастыруға 
болады:

1-дэуір -  Рим құқыгыныц қалыптасуы мен дамуы. Бұл кезең ежелгі 
Рим мемелекетінің жэне оның антикалық мэдениетінің пайда болуымен, 
калыптасуымен катар жүрді. (б.д.д VIII -  б.д. Уғ.ғ.)

2-дәуір -  тарихи дәстүрге байланысты Рим құқығының баска елдермен 
тығыз байланыста дамуы (саяси жағынан, заң тэжірибесінен, ағарту ісі мен 
заң ғылымының дамуы жағынан) ( б.д.д. VI ғ.)

Ежелгі Римнің жеке кұкығын сипаттаған кезде оның негізгі ұғымына мэн 
беру керек. Ежелгі дэуірден бастап Римде кұкыктың екі саласы ерекшеленді 
-  жеке жэне жария кұкык. Дерекгерге сүйенсек, Рим кұқығының маңызды 
ескерткішінің бірі -  XII кесте заңдары жеке жэне жария кұкыктың да кайнар 
көздері болып есептелді. Жеке жэне жария кұкыктын өзара классикалык 
жіктелуін алғаш рет Римнің атакты заңгері Ульпиан негіздеді. Оның 
анықтауынша,жария кұқык Рим мемлекетінің жағдайына катысты мэселелерді, 
ал жеке құқық жеке тұлғалардың пайдасына қатысты мәселелерді репейді. 
Осы аныктамада айтылган мәселелердің мазмұнын таратып айтсак, яғни 
жария кұкык дегеніміз -  Рим мемлекетінің мүддесін тікелей қорғайтын жэне 
мемлекеттің жэне оның органдарының құкыктык мэртебесін анықтайтын 
нормалар жиынтығы.
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Римнің жеке кұқығы реттілікпен жасалған құкыктық нормалар жүйесінің 
мазмұнын қамтитын эр түрлі мүліктік жэне басқа да қатынастарды реттейтін 
заңдар жиынтығын қүрады. Адам қоғамының көп жылға созылған тари- 
хында жэне қүқық жүйесінде соншалықты нақтылықпен, дэлдікпен және 
қүқықтық нысаны мен заңдық техникасы жоғары деңғейде жасалған Римнің 
жеке күкығынан басқа қүқықтык жүйе кездеспейді.

Рим қүқы ғы н ы ң  жүйесі. Римнің жеке кұкығының жүйесі -  оның 
қүқықтық нормаларын белгіленген тэртіп негізінде топтастыру болып та- 
былады. Қүқық теориясында қүқықтық нормаларды топтастыру екі жүйеге 
бөлінеді: пандектілік жэне институтционалдъщ. Пандектілік жүйе төрт ар- 
найы бөлімнен түрады:

а) заттык күкық;
б) міндеттемелік күқық;
в) отбасылық қүқық;
г) мүрагерлік қүкық.
Институтционалдық жүйеде жалпы бөлім жоқ, ал арнайы бөлімдері 

төмендегідей жіктеледі:
а) қүқық субъектісі;
б) заттык қүқық;
в) міндеттемелік күқык;
г) мүрагерлік күқық.
Жалпы Рим қүкыі ы жүйесіндегі жіктеу институтының басты біліктілік 

белгісі оны жеке және жалны қүқыққа бөліп карастырумен сипатталады. 
Көне Римдегі жеке құқық квириг гайпаларының атына сэйкес квириттік 
күқық деген атауға ие болды. Кейіпнен бүп қүқық цивильдік қүқык деген 
атаумен рэсімделім үлттық сипатқа ие болды. Сонымен, цивильдік қүқық 
тар магынадағы түсінігінде жеке қүқықтың үлттық жүйедегі заңдарын 
бекітуде көрініс гапгы. Цивильдік күқық жүйесімен катар преторлық қүқық 
жүйесі де қалыптасты. Өйткені, бүл кезеңде ірі қүл иеленушілер мен жер 
иеленушілер томгарының ерекшеленіп бөлінуі нэтижесінде таптық қарама- 
қайшылыктың шиеленісуі орын алды. Сондықтан Римнің азаматтығы жоқ 
адамдармен арадагы қүқықтық қатынастарды реттеу кажеттілігі туындады. 
Бүл мэселені репеу  жолы ерекше лауазымды түлга -  претордың арнайы акты 
шығаруымен шешілді.

Цивильдік күкык алғашында тек қана рим азаматтарына ғана қатысты 
колданылды. Кейінірек рим азаматтары ғана емес барлык түлғаларды 
қорғайтын халыкгар қүкығы пайда болды. Бүл қүқықтык жүйенің негізгі 
мазмүны оріүрлі үлп ар  мен үлыстар өкілдерінің халыкаралык сауда ай- 
налымына қатысуға негізделген қүқықтық қағидалар жэне жалпы нор- 
малардан қүралды. Кейіннен, цивильдік қүқықтың негізгі мазмүнының 
халықтар қүқыгын кабылдау үрдісі әмбебап қүқықтық жүйе -  классикалық 
рим кұқыгының пайда болуына ықпалын тигізіп, тауар ендірісі мен тауар 
айналымының дамуына катысты барлык нормаларды өзіне жинақтады.

Римнің жеке қүқығы озінің тарихи дамуында таптар пайда болғанға 
дейінгі рим қүқығы, классикалық рим қүқыгы жэне абсолюттік монар-
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хия кезеңіндегі рим кұкығы сатысынан етгі. Бірінші кезеңде Рим құкькы 
негізінен патриархалдык-қоғамдық қатынастарды реттеу үшін қызмет етті. 
Классикалык кұқық кезеңінде Римнін жеке құқығы тауар-ақша қатынастарын 
реттеді. Абсолютгік монархия тұсында жеке құқыктың нормаларын бір ізге 
түсіріп жүйелеу жұргізілді.

Рим кукьн ыныи кайнар көздері. Рим күкығына қатысты «қайнар көз» 
үғымын көптеген елдерде бірнеше мағынада түсіндіреді, атап айгканда:

1)қүқық нормаларының мазмүны ретінде;
2) күқык нормаларының күрылу, қалыптасу тэсілі ретінде;
3) қүқықты тану ретінде.
Қүқыктың қайнар кезінің мазмүны қоғам өмірінің материалдық 

жағдайының негізі болып есептеледі. Заң оқулыктарында «қүқықтың қайнар 
көзі» деген үғым мына сауалдардан бастаутабатындыгын көрсетеді,олар: кай 
күқык нормасынан, қандай бағытпен жэне кандай жолдармен қалыптасады. 
Рим күкығында оның кайнар көздерінің мынандай түрлері сипатталады:
1 )эдеттіккүкык(эдет-ғүрып);2)заңдар;3)магистраттық кұкык;4)заңгерлердің 
іс-эрекеті; 5) мемлекет басшысынын (императордын) каулылары.

I . Әдет-ғүрып қүқығы тэжірибеде кездесетін нормалар, яғни бүл 
адамдардың жүріс-түрыстарының, мінез-күлқының жэне өмір-салтының 
ережелері. Өйткені, адамдар арасындағы қарым-қатынастарды реттеуде эдет- 
ғүрып мінез-күлыктың неғүрлым көне эрі куатты нормативі болып табыла- 
ды. Көне Рим дэуіріндегі әдет-ғүрыптардың нормалары мен институттары 
түгелдей заң нормасынан аспаган. Тек кана мемлекеттік билігі бар коғамда 
гана мүддесіне сай заң нормасына айналған. Яғни заңды күші бар сая- 
си өкімет жол берген әдет-ғүрыптар ғана қүкықтық эдет-ғүрыпқа айналған. 
Әдетте олар еш жерде тіркелмеген. Олардың көбінің түп-тамыры сонау 
көне заманға кетеді. Ауыздан-ауызға, үрпактан-үрпақка ғасырлар бойы ауы- 
сып отырған.

Заңдар. Заңдар халық жиналысының шешімдері ретінде есептелді. 
Зандар толыкканды қүкықтық маңызға ие болу үшін үш маңызды мемлекеттік 
органның бірлескен қолдауы қажет болды. Олар: магистрат, халык, сенат. 
Магистрат жазбаша заңның жобасын жасады, ал халык оны қабылдады 
немесе кабылдамай кері қайтаруға мүмкіндігі болды. Магистрат тарапы- 
нан үсынылған заңды халык кабылдаса, оны сенат колдауға немесе бекітуге 
тиісті болды. Римдіктер зан формуласында оның үш қүрамдас бөлігін ажы- 
ратты: 1) бастамашы топтың аты-жондері, 2) халык жиналысының түрі, 
3) заң нормаларының орындалу шарты жэне оған рұксат беру(санкция). 
Заң нормаларының орындалу шартына оның колданыстағы іс-әрекетінің 
жағдайы жэне мінез-күлық ережелерінің мазмүны қамтылды. Санкция -  
заң бұзушылықтың салдары ретінде карастырылды. Республикалык кезеңде 
барлық зандар тек кана халык жиналысында кабылданды жэне «Ье§І5» деген 
атауға ие болды. Принңипат дэуірінде заңдар сенат арқылы қабылдана баста- 
ды жэне ол «сенатусконсульт» деп аталды. Абсолюттік монархия тұсында 
қолданыстағы заңдар болып мемлекет басшысының (императордың) өкімдері
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-  конституциялар есептелді. Императордың конституциялары төрт нысан- 
да керініс тапты: эдиктілер -  жалпы өкімдер; декреттер -  сот істері бойын- 
ша шешімдер; рескриптер -  кұқықты түсіндіруге, колдануға байланысты 
сұрактарга берілетін жауаптар; мандаттар — әділсот жүргізу және баскаруды 
жүзеге асыру жөніндегі шенеуніктерге арналған нұсқаулыктар. Эдиктілер мен 
мандаттар императордың кызмет мерзімі аякталғаннан кейін өздерінің заңды 
күшін жоятын болды. Рим империясының доминат кезеңінде мандаттар да 
қолданыстан шьщты.

Зангерлердің іс-әрекеті. Заңгерлік шығармашылыкпен айналысу 
Ежелгі Римде ең көрнекті кызмет болып есептелетін. Білімді заңгерлер 
сол заманның өзінде күкыкгық жағынан кеңестер беріп, сот мэжілістеріне 
катысып, ғылым мен білім саласында да еңбек етті. Жалпы алғанда құкыктык 
шығармашылығының бірнеше түрлері калыптасты. Бірінші -  гекропсіеге -  
кеңес берушілік, яғни жеке түлғалардың сұрактары бойынша жауап беру; 
екінші -  саұеге -  жазбаша сұрактарды қүрастыру және ресімдеу; үшінші
-  а§еге -  тараптардың сот процесі кезіндегі іс-эрекетіне басшылық жа- 
сау. Заңгерлердің қүқықтық шығармашылық кызметі табиғи қүқықтың 
элементтері болып табылатын адамгершілік категориясындағы эділеттілікке, 
ізгіліктілікке, қайырымды ар-үятқа негізделді. 426 жылы заңгерлердің сот 
тәжірибесіндегі іс-эрекетінің манызын реттейтін арнайы заң кабылданды. Бүл 
заңға сәйкес сол дәуірдің атақты заңгерлері -  Папинианның, Г аидың, Павелдің, 
Ульпианның, Модестиннің қүкықтық саладағы айтқан пікірлері барлык су- 
дьялар үшін орындауға міндетті деп есептелді. Олардың арасындағы пікір 
таластығы орын алған жағдайда Папинианнын пікіріне басымдылық берілді.

Юстиниан кодификациясы. Кодификация (сүрыптау) деп қоғамдық 
қатынастардың айтарлықтай ауқымды саласын реттеуші жэне онымен 
бірге қүқықтың белгілі бір саласын немесе қосалқы саласын қүрайтын 
қолданыстағы бүкіл қалыпты материалды терең эрі жан-жакты талдау жэне 
кайтакарау негізінде іске асырылатын шараларды айтады. Ежелгі Римдегі 
қүқық жүйесін алғаш рет кодификациялау шарасы б.д.д. V ғасырда импера- 
тор Феодосияның билігі кезіндебасталды. Осының нәтижесінде Феодосияның 
16 кітаптан түратын кодексгері сүрыпталып жүйеленді. Б.д.д. VI ғасырдың 
бірінші жартысында император Юстинианның кезінде Рим қүкығын кайта 
кодификациялау жүргізілді. Оның негізгі мақсаты -  рим қүқығының жаңа 
мемлекеттік деңгейге өтуге байланысты оны одан эрі жетілдіру болып та- 
былды. Жүргізілген іпаралардың нәтижесінде рим қүқығы ескірген нор- 
малардан тазартылып, жаңа күқықтық институттар енгізіліп, өзгертіліп 
жан-жақты толықтырылды. Юстиниан зандар жинағының негізгі бөлігін 
бірнеше комиссиядан қүрылған беделді заңгерлер күрастырды. 529-534 жыл- 
дары алғашкыда Юстиниан жинағы негізгі үш бөлімнен түрды: I Рим жеке 
қүқығының окулығы (Институция); 2) Рим заңгерлері еңбектерінің жинағы; 
(Дигестер немесе Пандектер); 3) Жарғылар жинағы Рим императоры Ан- 
дрианнан (б.д.д.ІІ ғ.) бас-тап Юстинианға дейінгі экімшілік, қылмыстық, 
қаржылық, шіркеулік жэне жеке құкықтар қамтылды. Кейін төртінші бөлім



болып Новеллалар косылды. Новеллалар -  534—556 жылдары шыккан жаңа 
чаңдар жинағы.

Негізгі терминдер:

-  кұкық, кұкык өкілеттігі, кұкык нормасы.
.Ііі5 риЫ ісит -  жария құқық.
іив ргіүаш т -  жеке құкык.
.Іиз сіуііе -  цивильдік құқық.
.Іш §еп1іит -  халықтар құқыгы.
.Іи$ паіигаіе -  табиги кұкык.
Могез та іо ги т  -  бабалар өсиеті.
СопзиеШёо -  әдет-гұрып кұкыгы.
Ьех -  заң.
Кезропза рш ёепііит -  тапқырлардың жауаптары.
ЗепаШзсопзиҺа -  сенаттың қаулылары, заңды күші бар кұкықтың қайнар 

көздері.
Есіісіа та§І5ігаіиит -  магистраттардың эдиктілері.
СопзІіШІіопеа ргіпсірит -  магистраттар конституциясы.
Еёісіа -  жалпыға бірдей міндетгі іс-әрекеті бар император конституция- 

лары.
ОесгеСа -  императордың төменгі сатыдағы соттың шешіміне қатысты 

қабылдаған сот шешімдерінің жауаптары.
Яезсгіріа -  императордың жеке казустар түріндегі конституциялары.
Мапсіаіа-императордыңәкімшілікжэнесотістеріжөніндегі шенеуніктерге 

берген конституцияларының нұсқамалык түрлері.

Сұрақтар мен казустар:

1. Ежелгі Римнің жария құқығы жэне жеке құқығы кандай қатынастарды 
реттеді?

2. Неге Марциан преторлық құқықты цивильдік құкықтың « жанды дауы- 
сы»деп атады?

3. Трибонианның комиссиясы құқыкты кодификациялау кезінде кандай 
кағидаларды басшылыкка алды?

4. Сіз Юстинианның кодификация ( сұрыптау) -  «сот эділдігінің храмы» 
деген пікірімен келісесіз бе?

5. Цельзаның мына канатты сөзін калай түсінесіз: «Заң дегеніміз -  оның 
сөздеріне ғана жармасу емес, олардың күшін жэне маңызын түсіну»

6. Цивильдік құқықтың преторының перегриндердің арасындағы даулы 
іске араласу мүмкіндігі болды ма?

Өз бетінше жұмыстар үшін тест сұрақтары

1. Тең мағыналы заңда сенаттың арнайы аныктамасы қалай аталды?
• Сенатконсульт
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• Эдикт
• Рескрипт
• Мандат
• Шешім

2. .Уг/.у %епііит термині нені білдіреді?
• Жалпыхалықтык кұкыкты
• Цивильдік кұкықты
• Табиғи кұкыкгы
• Преторлык кұкыкты
• Шыккан тегі бойынша ауысатын кұкыкты

3. Юстиниан кодификациясының құрылымын сипаттайтын пікірлер мен 
кұкыктык ережелер жинағы қалай аталды?

• Дигестер
• Кодекс
• Новелла
• Институция
• Заң



2-д ә р і с. РИМ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ

1. Тұлға үгымы
2. Рим азаматтарының, латиндардын, перегриндердің құқықтық 

мпртебесі.
3. Қүлдардың күкыктык жағдайы.
4. Занды тұлғалар.

Тұлға термині құқыктын субъектісін білдіреді. Ежелгі Рим қоғамында 
жеке тұлғалар ретінде жеке адамдар, ал олардыц бірлескен қауымы мен 
жеке тұлғалардан тәуелсіз мекемелер занды түлғалар болып саналды. Соны- 
мен тұлға -  тіршілік иесі яғни құқықтарды иеленуге қабілетті адам болып 
табылады. Белгілі бір құқықтарға ие бола алатын қабілеттілік құқық 
қабілеттілігі деп аталады. Қүқық қабілеттілігі адам дүниге келген кезден 
бастап пайда болып, дүниеден өткен кезде аяқгалады. Ерекше жағдайларда 
анасының қүрсағындағы туылмаған сэбидің тиімді мүддесі ескерілген 
жағдайда құрсактағы бала баскалармен бірдей деңгейде қорғалады. Ежелгі 
Римде құқық қабілеттілігі үш түрлі элементтен құралды:

-  еркіндік жагдайы -  зіаіт ІіЬеПаІиз, яғни құлдық жағдайда емес, жеке 
басы еркіндікте болуы.

-  азаматтық жағдайы -  хіаіи.ч ст іаіш , яғни рим азаматтарының қатарында 
болуы.

-  Отбасылық жағдайы -  зіаіш /атіііае, яғни отбасы қожайынының 
билігіне тәуелді болмауы.

Жеке кұкықтык катынастарда құқық қабілеттілігі екі элементтен құралады: 
1) ]из сопіЬі -  римдік некеге тұру құкығы; 2) ]ик согпшегсіі -  мүліктік 
қатынастардың субъектісі болу құкығы. Еркіндік мэртебесі тұрғысынан басы 
ерікті адамдар жэне құлдар ажыратылды. Азаматтылығы тұрғысынан рим 
азаматтары жэне басқа да ерікті тұлғалар ажыратылды. Отбасылық жағдайы 
тұрғысынан қарағанда әкелердін отбасы және оған тәуелді адамдар ажыра- 
тылды. Тұлға ұғымы тек қана құкык кабілеттілігі түсінігімен ғана шектел- 
мей эрекет қабілеттілігімен бірге бейнеленді.

Әрекет қабілеттілігі дегеніміз -  тұлғаның іс-әрекеті арқылы өзіне тиісті 
құқықтарға ие болып жэне өзіне белгіленген міндеттерді орындау мүмкіндігін 
білдіреді. Рим құқығы тек өзінің басы ерікті азаматтарының ғана құқық 
кабілеттілігін таныды. Сондықтан кез келген ерікті тұлғаның бірдей деңгейде
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кұкык кабілеттілігі болмады. Ежелгі дэуірде тек кана рим азаматтарының 
гана толық кұкык кабілеттілігі бар деп танылды.

Рим азаматтығын алудың негізгі әдісі -  оның римде туылу фактісі болды. 
Дегенмен, рим некесінде туылған сәби әкесінің жағдайына тэн болса, ал неке- 
ден тыс туылған сәби шешесіне тэн болды. Сонымен бірге римнің азаматтығы 
кұлдыктан босатылу, асырап алу жолымен, сондай-ак рим азаматтығы жеке 
тұлғаларға, кауымдарға, провинцияларға ерекше актілер аркылы берілді. 
Құкық кабілеттілік жария түрде төмендегілерді камтыды: тұракты армияда 
қызмет ету кұкығы, магистраттық лауазымды иемдену кұкығы, халық жина- 
лысына катынасу жэне дауыс беру құқығы. Құқыктық мәртебесі тұрғысынан 
карағанда рим азаматтары жеке басы еріктілерден туылғандар жэне құпдықтан 
босатылған рим азаматтарынан туылғандар деп бөлінді. Азамаггың құқықтык 
мәртебесін шектеудің ерекше жағдайы ретінде тұлғаның ар-ожданына нұқсан 
келтіріп, беделін тұсіру болды. Тұлғаның ар-ожданына нұксан келтіру 
қылмысы үшін сотталған кезде, некеге қатысты құқықтық нормаларды бұзған 
жэне масқара істермен айналысқан жағдайларда жүргізілді. Рим азаматтығы 
тұлғаның бас еркіндігінің жойылуына байланысты токтатылды.

Латиндар болып Римнің құрамына кіретін Лациум провинциясының 
тұрғындары жэне олардың ұрпақтары есептелді. Жария кұкық негізінде 
барлык латиндар римнің барлық халык жиналыстарының жұмысына 
катынасуға жэне дауыс беруге кұкықтары болды. Олардың мүліктік дау- 
ларын шешу рим соттарының кұзырына берілді. Латиндар римдік неке- 
ге тұру кұкығына жэне мүліктік қатынастардың субъектісі болу құкығына 
ие болды. Олардың латин деғен кұкыктык мэртебесі туған кезден бастап 
мемлекеттік биліктің арнайы актісімен берілді. Латиндардыңөзеркімен рим 
азаматтығын алуы жер үлесін иелену мақсатында жэне оны кожайынының 
құлдыктан босатуы жағдайында мүмкін болды. Латиндардың рим леги- 
ондарында (әскерінде) қызмет ету кұкығы болмады. Латиндардың рим 
азаматтығын алуы жалпы қаулының немесе белгілі бір жағдайларда тұтас 
бір категорияларға арналып шығарылған арнайы актілердің неғізінде жүзеге 
асырылды.

Гаидың институцияларында корсетілгендей, егер латин өзінің бір 
жаска толған баласының римнің азаматтығы кұкығын дәлелдеуден бұрын 
қайтыс болған жағдайда, онда шешесі баласының ісін қорғау арқылы рим 
азаматтығын алады, ал жұбайлар заңды некеде тұрып, сәби экесі қайтыс 
болғаннан кейін туылғандыктан ұлы әкесінен калған мүлігіне занды мұрагері 
ретінде есептеледі. Егерде ата-аналарының екеуі бірдей қайтыс болып, 
ұлының рим азаматтығы мен мұраны алуға қажеттілік туған жағдайда, ол 
өзінің қүқығын корғауға мүмкіндігі болды, бірак балиғатка жасы жетпе- 
ген баланың ісін қорғаншысы жүргізіп, дәлелдеуі тиісті болды. Ер жынысты 
балаға қатысты көрсетілген жоғарыдағы талаптар мен ережелер эйел жыныс- 
ты балаларға да катысты болды.

Перегриндер ежелгі Рим империясының аумағында тұратын ше- 
тел азаматтары мен рим колониясының тұрғындары болып есептелді. 
Алғашында перегриндердің ешқандай кұқықтык мэртебесі болмады, алай- 
да тауар айналымының дамуы барысында перегриндер преторлық құқықтың
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қоргауында болды. Б.д.д. 212жылыимператор Каракалла перегриндерге рим 
• памаггыгын берді. Осы кезден бастап рим азаматтары мен перегриндердің 
ічукык кабілеттілігі бірдей болды.

Кулдардын кү к ы кты к  ж агдайы  тек кұкыктың объектісі ретінде 
.шыкталды. Құлдықтың пайда болу көздері төмендегідей болды: 1) кұл 
.на-анадан дүниеге келуі; 2) тұткынга түсу; 3) кұлдарды сауда-саттыка 
салу; 4) кылмыс жасаганы үшін. Еркіндікке жіберілгендердің ягни бұрынгы 
күлдардың толык кұкыгы болган жок. Олар мемлекеттік кызметімен айна- 
іыса алмады. Уакыт агымына карай кұлдардың кұкыктык мэртебесі өзгеріп, 

оңды жагына карай ауыса бастады. Империя кезеңінде құлдар кұл иеленуші 
мүлігінің бір бөлігін алу жэне баскару мүмкіндігіне ие болды, ягни кейбір 
мүліктік кұкыктарга ие болды. Осының барысында іске кабілетті кұл өзінің 
мүліктік хал-жагдайын жаксарту аркылы өз кожайынынан бас еркіндігін са- 
іып алу мүмкіндігіне ие болды.

Егер кұл преторлык құкыктың реттеу жүйесіне жататын латиндік 
кожайынның тарапынан бас еркіндігін алган жагдайда ол квириттік кұкық 
жүйесіне жататын кожайынның рұқсатын алуга тиісті болды. Егер кұл 
преторлық және квириттік кұкык жүйесіне бірдей жататын қожайынның 
рүксатымен бас еркіндігін алган жагдайда ол латин болып есептеліп 
квириттік кұкықты иемденді. (Гаи институциялары бойынша).

Принципат кезеңінен бастап құлдарды заң күшімен еркіндікке жіберудің 
жагдайлары пайда болды: ягни, а) кожайынын елтірген адамды тапкан 
күл; б) жиырма жыл өз бетінше еркіндікте жүрген кұл бостандыкка жіберілді. 
Дегенмен, Ьех Аеііа 8еп1іа заңы құлдарды еркіндікке жіберудің келесі 
жагдайларын қарастырды;

-  жасы 30-га толмаган кұпды кожайынының еріндікке жіберуі, ал жасы 
20-га толмагандарды ерекше комиссияның алдын ала тексеруі кажет болды.

-  алдын ала таңбаланган құлдар еркіндік алганнан кейін перегриндер 
катарына жаткызылды.

Құлды еркіндікке жіберу кезінде кредитордың немесе патронның еркіне 
мүмкін болатын зиянды жагдай ескерілмеді. Жиырма жасқа дейінгі кұлдың 
қожайыны оны еркіндікке тек соттың ұйгарымымен немесе кеңестің еркіндікке 
жіберу жөніндегі занды дәлелдеуінен кейін мүмкін болды. Құлды еркіндікке 
жіберудің заңды негізі ретінде мәселен, кімде-кім экесін, немесе шешесін не- 
месе тэрбиешісін бостандықка жіберу есептелді. Сот жүйесінде когнициялық 
ереженің енгізілуіне байланысты жай соттарга талап қоюга құқыгы жоктар, 
шенеуніктерге шагым беру мүмкіндігіне ие болды.

Ежелгі Римде құкыктық катынастардың негізгі субъектісі ретінде жеке 
гұлга индивид катысып келген, ягни бұлар тек жеке кұқықта гана емес, жа- 
рия кұкықгық саласында да көрінген. Жеке тұлгалардан басқа Ежелгі Рим- 
де заңды тұлгалардың да болганын байкауга болады. Заңды тұлгалардың 
алгашкы көріністері -  жеке тұлгалардың бірігуінен, когамдық мекемелердің 
құрылуынан жэне қауымдастықтардың пайда болуымен байланысты болды.

Өзінің мәртебесі жагынан занды тұлгалар негізгі үш түрге бөлінді:
1) мемлекет;
2) кауымдастық;
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3) қоғамдық бірлестіктер, мекемелер.
Мемлекет алғашкыда саяси билікті жүргізуші, жариялы кұкыктык 

қатынаска түсуші субъект ретінде кагынасты. Қауымдастыққа (Муници- 
пии) -  бір-біріне жакын рулардан шыққан қоғамдық бірлестіктер кірді (абыз 
алқалары, діни бірлестіктер, қолөнершілер мен саудагерлер цехтары,т.б., 
қауымдастыктар). Мекемелер (шіркеулер, қорлар, емханалар) билік құрушы 
тараптар арнайы актімен таныган жағдайда ғана занды тұлға ретінде мүліктік 
қатынаска түсе алатын субъект болып есептелді. Бірақ, олар шіркеу билігіне 
бағынды.

Үйымнын жэне корпорациянын күкык қабілеттілігі.
Корпорация ( занды тұлға) Рим құқығы бойынша ұйым болып есепте- 

лу үшін кем дегенде толық құқық қабілеттілікке ие болған үштен кем емес 
рим азаматтары құруы кажет болған. Бірлестіктердің қызметі заңға қайшы 
келмеуі тиісті болды, оны құру үшін императордың немесе сенатконсульттің 
рұқсаты қажет болған. Ішкі ұйымдык кұрылымы тұрғысынан мұндай 
корпорациялардың жеке жаргылары болуға тиісті. Оның жогарғы орга- 
ны болып біріккен мүшелердің жиыны болды. Римдік заңды тұлға -  әрекет 
қабілеттілігіне ие болмады. Құқыктық әрекеттерді эртүрлі тұлға атынан 
занды өкілдер атқарды. Корпорация атынан олар тек соның ғана мүдделерін 
қорғап,талап- арыз беріп, мэмілелер жасап отырған. Корпорация бірлестігінің 
іс-эрекетінің тоқтатылуы мынандай себептерге байланысты болды:

1) оның мүшелігінен шығуы;
2) сот немесе мемлекеттің оның әрекет етуіне тыйым салуы;
3) құрылу алдында койған мақсаттарына жетуі немесе мерзімінің бітуі;
4) оның мүшелерінің көпшілік дауыспен шешім шығарып таркауы. 
Ерекше мэртебені мемлекеттік қазына иеленді. Алғашкы кезден бастап

мемлекеттік казына императордың мүлігі болып каралғандыктан жеке кұқык 
нормаларының іс-эрекетіне бағынды.

Негізгі терминдер:

Регзопа -  құқық субъектісі
Сариі -  кұкық қабілеттілігі
Зіаіиз ІіЬеПаІіз -  еркіндік мәртебесі
8іаІиз сіуііаіиз -  азаматтык мәртебесі
Зіаіиз Іат іііае -о тб асы  мэртебесі
Іиз сопіЬіі -  римдік некеге тұру құқығы
Іиз сотш егсіі -  кұкықтық қатынастардың субъектісі болу кұқыгы
Сіұез готапі -  рим азаматтары
Ьазііпі -латиндар
Реге§гіпі -  перегриндер
ЗегЬІ -  кұлдар

Сұрақтар мен казустар:

1. Рим азаматтары жеке құқықтык катынастарда толық құкык 
қабілеттілігін иелену үшін қандай қасиеттермен сипатталды?
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2. Рим азаматтары мен латиндардың жэне перегриндердің кұықтық 
мэртебесінің арасындагы айырмашылықты көрсетіңіз?

3. Пекулияның пайда болуына байланысты жеке тұлғанын кұкыктык 
млртебесінде кандай өзгерістер болды?

4. Егер патрон кұлдыктан еркіндікке шыккан адамға алимент телемеген 
мсмесе сот ісін қозғаған жағдайда оның салдары кандай болды?

5. Эпидемия кезінде жерлеу алкасы өздерінің қаржысын шығындағаннан 
ксііін, кемек алу үшін банкирге жүгінді,алайда алған карызын көрсетілген 
мсрчімде қайтара алмады. Мұндай жағдайда банкир алқаның жеке 
мүшелерінен мүлікке катысты талап қоя ала ма?

6. Ересек ұлдары әкесінен отбасының мүлігін жалпы меншік ретіндегі 
і і с і  ізде бөлуді талап еггі. Алайда экесі отбасының кожайыны екенін мэлімдеп, 
балалары оның билігінде екенін, олар құқықтың субъектісі емес объектісі 
окенін ягни олардың кұкыктык мэртебесі экесі арқылы анықталатынын айтып 
мүлікті бөлуден бас тартты. Шынында солай ма?

7. Басы ерікті әйел құлмен жакын қатынаста болды. Сол үшін әйелдің 
кожасы оны күңге айналдырды. Қожайын қаншалықты заңды эрекет жасады?

8. Құл мен басы ерікті әйелдің арасындағы жыныстык байланыс неке 
регінде неге танылмады?

9. Рим азаматы отбасының экесі балалы болды, алайда ол үш айдан 
ксйін тұтқынға түсіп азаматтығын жоғалтты. Бұл жағдай баланың кұкыктық 
жагдайына қаншалықгы әсер етеді? Бала рим азаматтығын ала ала ма?

10. Рим азаматы өзінің кұлдарының біріне бостандыкберді. Еркіндік алған 
күл магистрат болуды армандады. Римніц жеке құкығы бойынша ол өзінің 
ирманын жүзеге асыра ала ма?

Өз бетінше дайындыққа арналған тест сұрақтары:

1. Құқық қабілеттілік қай кезден басталады?
• Адамның туу кезінен
• Балиғат жасқа толған кезден бастап
• Арнайы акті кабылдаған кезден бастап
• Халық жиналысына катысу құкығы пайда болған кезден бастап
• ,/и.ч соттегхіі құқыгы болған кезде

2. Пекулий термині нені білдіреді?
• Құлдың өзіне дербес баскаруға берілетін мүлік
• Латиндардын кұқыктық мәртебесі
• Құлдык
• Заңды тұлға
• Заңды тұлғалардың мүлігі

3. Корпорацияға кажетті құқықтык элементтер не?
• Мүліктің, кассаның жэне сенімді тұлғаның болуы
• Әрекет кабілеттілігінің болуы
• Корпораңия мүшелерінің екіден кем болмауы
• Корпорация мүшелері тек рим азаматтары
• Сотта жауапкер жэне талапкер болуы
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3-д ә р і с. РИМНІҢ ОТБАСЫЛЫҚ ҚҮҚЫҒЫ

1. Агнаттық және когнаттык отбасы туралы ұғым.
2. Рнм күкыгы бойынша некегетүру.
3. Жүбайлардын мүліктік қатынастары.

Туыстық -  дегеніміз заңмен реттеліп, белгілі бір құкыктык салдарга 
алып келетін адамдардың арасындагы жақын кандык байланыс. Рим 
құкығы туыстықтық екі түрін анықтады. Олар: агнаттық және когнаттьіқ. 
Баска халықтардың отбасымен салыстырғанда, агнаттык туыстықтың 
рим отбасындагы зандық рөлі зор болды. Агнаттық туыстық бір отбасыға 
қарайтын барлық тұлғаларды біріктірді, яғни агнаттық туыстық билік пен 
тәуелділікке негізделді. Сондықтан үй кожайынының тәуелді билігінде 
болған барлык адамдар өздерін туыстар ретінде санады. Өз кезегінде отба- 
сы мүшелері кожайынға тәуелділерге жэне отбасының отағасы деп бөлінді. 
Ол патерфамилас деп аталды. Отбасы отағасының оның мүшелерінің 
үстінен толық билігі орнады. Сонымен бірге ол барлық мүліктерді иемденіп, 
оны өз қалауынша басқарды. Бүл билік үй кожасының билігі кайтыс болған 
жағдайында немесе оның тек өз еркінің қалауымен ғана тоқтады. Агнаттық 
туыстық тек қана ер адамдар тарапынан пайда болды. Уақыт өткен сайын үй 
қожасының шексіз билігі біртіндеп жүмсарып, нәтижесінде отбасының басқа 
мүшелерінің дербестік алуына ықпал жасады. Осыган байланысты біртіндеп, 
агнаттык туыстықты когнаттық туыстык ығыстырып шығарды, яғни жақын 
қандык туыстық қалыптасты. Когнаттық туыстыкта жақын қандық бағыттар 
мен дәрежелер ерекшеленеді. Бүл бағыттың бір адамнан екінші адам пай- 
да болғаннан бастап түпкі ата-бабасына дейінгі жолы туыстықтың тікелей 
жоғарғы шегі деп, ал түпкі ата-бабасынан төменгі үрпақтарына дейінгі жолы 
туыстықтың тікелей төменгі шегі деп аталды. Жанама багыт жалпы ортақ 
ата-бабаларын біріктіретіндерді қамтыды. Туыстыктың дәрежесі екі туыстың 
арасындағы туылу санымен анықталады. Мұнда туыстықтан ұқсастықты 
ажырату керек. Ұксастықдегеніміз-жұбайлардың өз арасындагы жэне басқа 
жұбайдың жақын туыстарының арасындагы қатынастарды айтады. Ұксастық 
дэрежесі екі жұбайдың арасындағы жэне оның туысқандарының арасындағы 
туыстық дәрежеге сэйкес келеді.

Неке -  дегеніміз жаратушы мен адам құқығының бірлесуі негізінде 
бүкіл омірлерінің ортақтығын сипаттайтын күйеуі мен эйелінің одағы. 
Неке екі жұптың неке одағын құруға бағытталған құлшынысындағы өзара
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і уі іиісгіі імен, келісімімен жэне дене бітімдері дамуыныңкемелденгендігімен 
і пішпалады. Некеге тұрудың кұкыктык алғы шарты ретінде тұлғалардын 
1111м іік неке құқығына ие болу мүмкіндігі есептеледі.

ІЧім құқығы эртүрлі нысандарда жасалып, жұбайлардың арасында өзінің 
мшмуны жағынан эртүрлі мүліктік жэне жеке қатынастарды туындататын, 
і он длй-ақ шешесінің балаларына қатысты эркелкі кұқықтық мэртебесін си- 
іні і гайтын некенің екі түрін ажыратады. Некенің алғашқы түрі сит тапи 
/ісіі аталды. Бұл -  римдік некенің ең көне нысаны ретінде күйеуінің әйеліне 
ічііі . істы күшті билігін негіздеді. Бұл некеге тұрған кезден бастап эйел -  
[итхопа аііепа ]игі$ жағдайында болды, яғни эйелдің мүліктік қатынастарда 
і іикандай құқығы болмады. Сонымен, жасалған некенің негізгі белгісі ретінде 
-і> үікійлардың үздіксіз бір жыл тұруы есептелді. Егерде эйелі күйеуінің үйінде 
ү111 күн қатарынан түнемеген жағдайда жұбайлардың үздіксіз тұруының 
\ іакгығы аякталып, еркектің бұрынғы жұбайына қатысты билігі орнықпады.
< )сыдан кейін жұбайлардың еркі тек неке кұруға ғана бағытталып, жұбайлык 
і >пиікке ауыспады. Екінші некенің түрі -$ іпе тапи күйеуінің әйеліне қатысты 
(иілігін негіздемеді, яғни алғашында күйеуі мен әйелінің арасындағы 
мцнамалык қатынастарды мүлдем орнықтырмады. Әйелі некеге тұрғанға 
и ііінгі отбасылық жагдайында бола берді. 8іпе тап и  -  некесі жай келісім 

игі і іінде ғана жасалып, оның заңдық тұрғыдан аяқталу актісі күйеу жігіттің 
к.чіыңцығын үйіне экелуімен сипатталды. Бұл некенің бұзылуы оның белгілі 
і сбептері көрсетілмей, бір жұбайдың бір жақты өтініш беруімен ресімделді. 
Алайда некені бұзудың еркіндігі теріс зардаптарға әкеліп соқтырды. 
( ондықтан неке катынастарындағы тұрақсыздықты жэне некені бұзудағы 
асыра сілтеушілікке тосқауыл қою мақсатында император Августин сол 
нездегі қолданыстағы отбасы құқығына бірқатар қажетті өзгерістер енгізді. 
Агап айтқанда, жұбайлардың бір-біріне адалдығын бұзғаны үшін қылмыстық 
лауапкершілік карастырылды.

8іпе шапи некесінен басқа отбасылық қатынастарда конкубинат 
ерекшеленді. Конкубинат дегеніміз -  заң рұқсат берген жағдайда еркек пен 
.ійелдің некесіз тұрақты бірге тұруы.

Рим құқығы некеге тұрудың төмендегідей шарттарын негіздеді:
-  некеге тұрушы тұлғалардың өзара келісімі;
-  неке жасына толуы: ерлер үшін -  14, әйелдер үшін -  12 жас;
-  некеге тұрушы басқа бұзылмаған некеде тұрмауы тиіс;
-  некеге тұрушы тұлғалардың езара жақын туыстық немесе ұқсастық бай- 

ланыста болмауы.
Шындығында, некеге тұру құқығына ие бола алмайтын, яғни өзара жақын 

гуыстық қатынастарда тұратын адамдардың арасында некенің жасалуы мүмкін 
емес. Егер туыстар өзара некеге тұрған жағдайда қылмыстық қан қосу эрекеті 
деп бағаланады. Ағасы мен қарындасының арасындағы неке қатынастарына 
олардың бір әкеден немесе баска әкеден, бір шешеден немесе басқа шешеден 
гуғандарына қарамай сөзсіз тыйым салынады.

Рим отбасы құкығында некеге тұрудың негізгі үш әдісі көрсетілді:
1) абыздар мен 10 куәгер қатысу яркыгти—күрбянпглг піагтумен коса

пі^тіи птаиятти  піиы Д -А  ҚоНЗвВжүрпзілетін салтанатты діни рэсім;
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2) кұнды заттарды алу ережесіне сәйкес болашақ күйеуінің болашак 
эйелін оның әкесінен сатып алуы;

3) 8іпе тапи  некесін ресімдеу кезінде жоғарыда көрсетілген формальді 
эрекеттер жасалмады.

Жұбайлардың арасындағы мүліктік катынастар олардың кандай некенің 
нысаны бойынша келісім жасағандарына байланысты болды. Сиш тапи 
некесіне тұрған кезде эйелі күйеуінің толык тәуелділігіне түсті. Барлык 
мүліктер күйеуінің меншігінде болып, ол оны шексіз пайдалану мүмкіндігіне 
ие болды. Әйелінің мүлігі тіпті неке бүзылғаннан кейін де кайтарылмады.

§іпе тап и  некесі кезінде отбасында белгілі бір деңгейде теңдік сақталып, 
алайда күйеуінің отбасы катынастарындағы басымдылығы байқалды. 
Мәселен, мүндай неке кезінде эйелі күйеуінің шыккан тегін, сословиялық 
мэртебесін алып, күйеуі түрған жерде онымен бірге тұруға міндетті болды 
жэне жүбайлардың некедегі адал болмауының салдары күйеуіне қарағанда 
әйеліне ауыр болды. Жүбайлардың мүліктері ортак деп есептелді, өйткені 
мүліктерді басқару түрғысында күйеуіне әйелінің тарапынан оның келісімі 
кажет болды. Некеге түрғаннан кейінгі алған мүліктерінің барлығы оның 
меншігі деп есептелді. Жүбайлардың езіндік мүліктік кепілдемесі ретінде -  
қалыңдық тарапынан өз үйінен әкелінген жасауы мен күйеу жіғіттің некеге 
дейінгі қалыңдығына тарту еткен сыйлығы есептелді. Қалыңдыққа оның әкесі 
немесе үй қожасы (раІегГаті 1 іак) тарапынан берілген жасау-жыртыс күйеуінің 
отбасы шығындарын жеңілдету мақсатында берілді. Күйеу жігіттің әкесінің 
немесе үй қожасының сый тартуы неке келісімі жасалғанға дейін берілді.

Негізгі терминдер

Раіег&тіііаз — үй қожайыны
Раігіа роіевіез -  үй кожайынының билігі
Ацпаіі -  үй кожайынының билігі аркылы туыстық катынастары 

аныкталатын түлғалар
Со§папі -  каны жакын туысгар
С и т  тапи  күйеуінің эйеліне билігін орнатқан алғашкы тарихи заңды 

некенің түрі
8іпе тапи  - эйелі мен күйеуінің бір-бірінен барынша тәуелсіз жағдайда 

болатын некенің екінші тарихи түрі
Асіиііегіит жүбайлык адалдықты бүзу 
Зропхаііа -  заңды некелесу
Іпае^иаіе сопіийіиіп -  бір тарап занды некеде түрмаган толыкканды емес 

неке
Әоя -  күйеуінің отбасылык шығынын жеңілдету үшін әйеліне берілетін 

жасау-жыртыс
Ье§ітіІаІіо -  заңдастыру
Аггоцаііо -  асырап алушы мен асырап алушының халык жиналысында 

бірге катысу кезінде іске асырылатын асырап алушылық тэртібі.
Асіорііо -  үш рет манңипация жолымен жасалатын асырап алушылық 
Сига -  қорганшылык 
Тиіеіа -  корғаушылык
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( үрііктар мен казустар

I ^іпе тапи  жэне с и т  тапи  некелері бір-бірінен қалай ерекшеленді?
2. Жұбайлардын кұқықтык жағдайлары қалай анықталады?
V Римдіктер Гатіііа. раіегГатіІіах, зіайдк Гатіііа терминдерін қалай түсінді?
4. Асырап алынғандармен бажалардың арасында некеге тұру мүмкін бе?

Ічч ауысқан адаммен арадағы неке жарамды ма?
V Классикалык кұкыктан кейінғі кезеңде асырап алу институтында кандай 

ічгсрістер пайда болды ?
6. Күйеуінен айырылған жас келіншек күйеуі қайтыс болғаннан кейін 

• >п екі ай толмай жатып жаңа некеғе тұруға шешім кабылдады. Қаралы жыл 
үакыгының сақталмауы некенің жарамсыздығына экеле ме? Маркұм болған 
/күбайының мүлігінің мұрагерлік қүқығын жұбайы кай кезде жоғалтады?

7. С и т  тапи  некесінде тұратын қалыңдықтың жасауы неке жұбы мүлігінің 
ііпсым беліғін кұрады. Әйелінің адалдығына күдіктенген күйеуі некені бұзуды 
і і іап етті. Мұндай жағдайда мүлік калай бөлінеді?

8. Толыққанды заңды некеде тұратын эйел күйеуімен арадағы мінездерінің 
і .шксссіздік себебіне байланысты некені өз еркімен бұзуға ықыласты болды. 
Д і күйеуі басқаша ойлайды. Мұндай жағдайда әйелі күйеуінің келісімінсіз 
пскені бұза ала ма?

9. Бір рим отбасында оның отағасы қайтыс болды. Осыдан кейін оның 
чіслі балаларына қатысты билікке ие бола ала ма?

ІО.Заңды толыкканды некеде тұрған баласы жок рим азаматының бірге 
іүрып жаткан әйел (конкубинаты) болды. Ол оған бала туып берді. Мұндай 
кстде рим азаматы конкубинат некесіне тұра ала ма?

11. Отбасы бала асырап алды. Отағасы қайтыс болғаннан кейін эйелі өзіне 
кэне баласына марқұм күйеуінің мүлігін алу мақсатында талап қойды. Бұл 
і алаптың орындалуы мүмкін бе?

Өз бетінше дайындыкка арналган тест сұрактары

1. Конкубинат ұғымы нені білдіреді:
• ер адамның заң рұқсат еткен жағдайда эйелмен бірге некесіз тұруы
• қалыңдықтарапынан келген жасау-жыртысы
• күйеу жігіттің некенің алдында берген сый-тартуы
• некеге тұрудың нысаны
• туыстық

2. Ұқсастық дегеніміз:
• бір жұбайдың екінші жұбайдың туыстарына қарым-қатынасы
• агнаттык туыстық
• когнаттық туыстық
• бала асырап алу
• некенің нысаны

3. Некеге тұрудың шарттарын атаңыз:
• некеге тұрушылардың өзара келісімі жэне неке жасына толуы
• неке жағдайында бірге тұру
• рим азаматы болуы
• қалыңдықтың манңипаңиясы
• адамның ерікті болып туылуы.
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4-д ә р і с. ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ

1. Рим күкыі ы бойынша азаматтық іс жүргізу.
2. Талап қоюдын ұғымы және түрлері.
3. Бүзылган қүқықты преторлық жолмен коргау.

Ежелгі уақытта бүзылган кұкыкгы коргаудың бірден-бір әдісі өзін-өзі 
коргау болды. Яғнн карсы тараптын колсұгушылыгына өз бетінше тойта- 
рыс беру қабылданды. Рим мемлекетінің одан эрі дамуына сәйкес таптык 
теңсіздіктің пайда болуымен дау-дамайларды шешудің арнайы органы -  сот 
пайда болды. Жеке талаптар бойынша сот өндірісінің ең алгашқы дамыган 
нысаны легисакциондық іс жүргізу болды. Оның шыгуы мен атауы та- 
лап қоюдың катаң құқыгына негізделді. Легисакңиондық іс жүргізу тала- 
бын сақтаудың мәні -  талап қоюшының шагымы заңга тэуелді, формаль- 
ды болды, талап қоюда ұқсастык элементтерге орын берілмей, тек заңда 
көрсетілген зардаптар жөнінде гана эңгіме болды. Алайда оның салдары та- 
лап коюшы үшін басымдылык мүддені білдірмеді. Азаматтық іс жүргізудің 
негізгі белгілері ретінде мүдделі тараптардың сот процесіне міндетті түрде 
қатысуы болды. Жауапкердің сотқа келуін талап коюшы каматамасыз етіп, 
сот процесі екі сатыдан тұрды: жэне іисіісіит жэне сот процесі алгашқы 
сатыдагы катаң формализмді сактады. Сот процесінің алгашкы сатысында та- 
раптар белгіленген күні императорга келді жэне дау-дамайдың негізгі мэнін 
кұрайтын заттарды өздерімен бірге ала келуге тиісті болды. Осыдан кейін сот 
процесі басталып, ол даулы затқа байланысты айтыс нысанында өрбіді. Ең 
алдымен талап қоюшы, одан кейін жауапкер алып келген заттарының үстіне 
ерекше таяқшаны қою арқылы дэстүрмен белгіленген кимылдар жасап, сөздер 
айтты. Егер ешкім қателеспесе акшалай кепіл жасалды. Жеңген тарап кепілді 
кайтарып алды, ал жеңілген жак оны кайтарып алу қүкыгынан айырылып, 
кепіл мемлекет казынасының пайдасына түсті.

Осыдан кейін сот процесінің бірінші сатысы аяқталады жэне претор іс 
бойынша нақты талдау жүргізу үшін судьяны тагайындады.

Сот ісін жүргізудің екінші сатысында претор тагайындаган судья ерекше 
формальдылықты сақтамай-ақ, істі накты карауга көшті одан кейін езінің 
шешімін шыгарды. Соттың шешімі бірден занды күшіне кірді жэне шагым 
беруге жатпады.

»

2 0



< ііуд;і айналымының дамуы, жаңакатынастар нысанының пайда болуы сот 
«нүрі і »у ісін оңайлатуды, өзгертуді талап етті. Осыдан кейін легисакциондық 
><н к-ііі жүргізу процесін формулярлык іс жүргізу процесі ауыстырды. 
'Імрмулярлык іс жүргізу бұрынғыдай екі сатыдан тұрды. Бірінші сатыда та-
i.ііі коіошы өзінің шағымын кез келген нысанда баяндауға мүмкіндік алды.
I .і іанкердің мэлімдемесін жэне жауапкердің карсылығын тыңдаған претор 
н іпрды жазбаша түрде ресімдеп жэне оны сотқа жіберді. Сот ісін жүргізудің
.......... . сатысы тараптардың өз дәлелдемелерін баяндаудан басталды. Сот ісі
ім.піиа нысанда, дәлелдемелерді еркін бағалау жағдайында жүргізілді. Су-
ii.ч а>т процесі кезінде претор жасаған формуланың корытындысына сүйенді 
(К.іис олардың расталуы жағдайында талап арызды қанағаттандыруға міндетті 
(мілды. Формула келесі негізгі бөлімдерді камтыды: 1)кіріспе бөлімі. Кез 
м исп формула судьяны тағайындаудан басталды. 2) Интенция -  талап кою 
іи.н ымының неғұрлым кыскатүрде баяндалуы. Интенцияның негізгі мазмұны 
і \ ц.яға берілетін іс жүргізу шешімінің жалпы түрдегі тапсырмасы -  кондем- 
иицияны аныктады. Сонымен бірге формула бірнеше косымша мазмұндарға 
іі. Гюлды. Олар -  эксцепция жэне прескрипция. Эксцепция -  жауапкердің 
карсылық білдіруі. Эксцепция сот процесінің бірінші сатысынан кейін талап 
ічношының өтініші бойынша беріледі жэне интенциядан кейін орналасады. 
•Імрмуланың косымша элементі ретінде прескрипция есептелді. Әдетте, ол 
и 11 гснцияның алдында орналасып, кейбір алдын ала мэн-жайларды түсіндіруге
и.міланысты даулардың мэнін шектеудін ұнамсыз жактарын сипаттады.

1‘имнің республикалык кезеңінің соңында кейбір сот өкілеттігі жок ма- 
іисіаттар белгілі бір дау-дамайларды экімшілік өндіріс нысаны бойынша 
ыірлды. Біртіндеп, мұндай ерекше тэртіп толығымен баска да азаматтык іс 
-күргізу тэртібін ыгыстырды. Бұл экстраординарлык сот жүргізу процесі деп 
аіалып, сот жүргізу бір ғана сатыдан тұрып, оны басынан аяғына дейін бір 
і \ іға ғана жүргізді. Оның шығарған шешіміне шағым беру мүмкіндігі болды.

Талап-арыз дегеніміз -  мүдделі тұлғаның өзіне катысты жэне өзіне тэн
1.1 іаптарын сот тэртібімен іске асыруды білдіреді. Рим кұкығында талап- 
ірыздардың түрлері төмендегідей тэртіппен көрсетіледі: заттық және жеке
1.1 іап-арыздар, қатаң құқықтык талап-арыз, ұксастык бойынша талап-арыз, 
-калған іс бойынша талап-арыз жэне кондикциялар.

Жеке талап-арыз тұлғаның мүддесін білдіретін белгілі бір іске, келісім- 
шартқа немесе қылмыстык эрекетке катысы бар адамға карсы козғалған іс- 
ірскетті білдіреді. Жеке талап-арыздың талап шағымы бойынша жауапкер 
исмесе карсылас бір нэрсені жіберуге, беруге жэне жасауға міндетті. Заттык 
і алап-арыздың пайда болуы белгілі бір заттың тұлғаға тиісті екендігін бекіту 
исмесе белгілі бір нәрселерге катысты құқыкка ие болу жөніндегі даулардың 
кчітерілуі барысында, атап айтқанда, бір жерден екінші жерге өту, малды ай- 
іау, су жүйесін жүргізу, құрылыс жүргізу т.б. жағдайларда туындауы мүмкін 

болды. Сонымен заттық талап-арыз белгілі бір тұлғаның заттық құқығын 
қорғаудың құралы ретінде есептеледі. Заттық талап-арыздар виндикациялық 
деген атауға ие болған.
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Қатаң кұкықтық жүйедегі талап-арызды карау кезінде судья келісім- 
шарттың эрбір әрпімен тығыз байланысты болды жэне әділеттілік талабы- 
на негізделгендіктен жауапкердің қарсылыгын кабылдауга кұкы болмады. 
Ұксастык бойынша талап-арыз нормаларының қолданылуы бүл талап істің 
ұқсастыгы дэл осы сәтке таратылмаган жагдайда жүргізілді. Жалған іс бой- 
ынша талап-арыз претордың қандай да бір заңда көрсетілмеген катынастарды 
корғау қажеттілігі туындаған жағдайда жүргізілді. Мұндайда претор судьяға 
шындығында болмаған немесе орын алмаған кейбір фактілердің болуы мүмкін 
екендігі женінде ұйғарым жасауға талап койды. Кондикңия дегеніміз -  кұқык 
бұзылған кездегі келтірілген зиянды кешенді негізде қалпына келтіруді 
негіздейтін жалпыталапты білдірді, яғни абстракңиялықталап-арыз. Мэселен, 
затты қайтарып алу жэне ол үшін айыппұл төлеу, міндеттемелерді орындау 
жэне негізсіз баюдың шығынын өтеу. Сонымен бірге айыппүлдык талап-арыз- 
дар; айыппүлды өндіріп алу немесе келтірілген зиянды төлеу, төрешілік талап- 
арыз, яғни судья өз бетінше келтірілген зиянның көлемін анықтады, сондай-ак 
персекуторлықталап-арыз, яғни белгілі бір қүндылықтарды қайтару жөніндегі 
талаптар ажыратылды.

Рим құқығында бүзылған күкыкты қорғаудың талап арыздан басқа да 
эдістері қолданылды. Мүндай корғау претордың билігіне берілді. Преторлык 
қорғаудың негізгі тэсілдері ретінде интердикт, реституңия жэне иелікке кіргізу 
карастырылды. Интердикт -  азаматтардың қүкығын бүзатын кез-келген іс- 
эрекетті жед"чтоктатуғабағытталған претордыңөкіміретіндекаралды. Интер- 
дикт өкімін алған түлға оған дереу бағынуға тиісті болды. Интердикт шешімі 
орындалмаған жағдайда претордың шара колдану күкы болды, мәселен кінэлі 
адамга айып салды. Интердиктер төмендегідей бірнеше түрлерге жіктелді: 
а) иелікті калпына келтіру бүйрығы; б) затты көрсету бүйрығы; в) зорлык- 
зомбылыкка тыйым салу бүйрыгы; г) иелік ету интердикті.

Реституция дегеніміз -  бүрынғы немесе бастапқы жағдайды қалпына 
келтіруді айтады. Бұл корғаудың әдісі жалпы күкык нормаларына сәйкес 
жүргізіліп, арадағы дауға немесе жасалған мәмілеге колданылған заң 
нормасының әділетсіздігі жағдайында жүргізілді. Нақты айтканда, реститу- 
ция төмендегі жағдайларда қолданылды: келтірілген зиянның анықтығы, ре- 
ституңия негізінің анықтығы, өз уақтысында берілген шағымның болуы жэне 
басқа. Реституция үшін шағым берудің мерзімі түлғага зиян келтірілгеннен 
бастап бір жыл ішінде мүмкін болды.

Иелікке кіргізу. Иелікке кіргізу белгілі бір түлғаның мүлігін мүрага 
қалдыруды қоргаудың цивильдік кұкық бойынша нормасы емес, преторлық 
кұкык нормаларының әдісімен корғауды айтады.

Негізгі терминдер:

Іигізсіісіо -  сот магистраттарының эрбір жеке сот талдауын шешуді 
ұйымдастыруы.

Іп іиге -  магистраттка дейінгі сот ісін жүргізу сатысы.
Арий іисіісеш -  судьяға дейінгі сот жүргізу сатысы.
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Леііо талап-арыз.
Лсііопез іп гегп -  заттык талап-арыз.
Лсііопез іп регзопат -  жеке талап-арыз.
Асііопекгеі регхесиіогіаге-заттык күкык жағдайьыдағы бұзылған кұкыкты 

.......... . келтіру женіндегі талап-арыз.
Лсііопез роепаіек -  айыппұдға катысты талап-арыз.
Лсііо т іх іае  -  мүліктік кұкыкіы және айыппұл салуға катысты жағдайды 

і ........ .. келтіру жөніндеғі аралас талап-арыз.
( 'опсіісііопез -  белгілі бір ақшалай соманы немесе затты алуға бағытгалған 

пілші-арыз.
Лсііопез рориіагез — қоғамдык мүддені коздеп ұсынылатын талап-арыз.
Лсііо сіігесіо -  бастапкы талап-арыз.
Лсііо иііііз -  өндірістік талап-арыз.
Лсііо йсіісае -  болмаған фактіге сүйеніп берілген талап-арыз.
Лсііопек кігісіі іигіз -  катаң кұкыктык талап-арыз.
Лсііопек Ьопае йсіеі -  ар-ождан жөніндегі талап-арыз.
Іміспііо -  талапкер талабының талап-арызының бір бөлігінің баяндалуы.
I хсерііо -  жауапкердің қарсылығы баяндалған талап-арыз формуласынын 

йолігі.
Ргаезсгіріо -  талапкердің талабын одан эрі нақтылауға мүмкіндік беретін 

■ \ н.яиың ескертуі баяндалған формуланың бір бөлігі.
Кея іисіісаіа -  сот шешімі.
Кезіііиіо іп іп1е§гит -  бастапқы жағдайды калпына келтіру.

Сүрақтар мен казустар:

1. Ежелгі Римдегі азаматтық іс жүргізу проңесінің белгілері мен түрлерін 
игаңыз.

2. Мына сөйлемдегі интенңия мен кондемнацияны бөліп көрсетіңіз: «Егер 
і ниригтер кұкығы бойынша кұл Стих Актавияға анык тэн болса, судья Нек- 
і раны жазалар, егер анык болмаса, ақтап шығар».

3. Интердиктімен дауласу мүмкіндігі бар ма?
4. Судья болуға кімнің құқығы болды? Ежелгі Римде калай судья болды? 

( удьялардың шығарган шешімдері үшін заң жауапкершілік карастырды ма?
5. Цицеронның эділсоттағы сөздері қандай болды? Ол соттағы өзініц сөз 

і питауын қалай кұрастырды жэне кандай әдістер қолданды?
6. Шопанның бағуындағы қой отары екінші отарға косылу арқылы ара- 

іасып кетті, мұндай жағдайда бірінші шопан қойларын қайтарып алу үшін 
іалап-арыз құкығына ие бола ала ма, егер болса, қандай құкык аркылы бұл 
мэселе реттеледі?

7. Рим азаматы ат сатып алды, алайда бірнеше күн өткеннен кейін ол ау- 
руына байланыстьі өліп қалды. Ашуланған сатып алушы преторға талап-арыз 
і үсірді. Бұл әрекет заңды ма? Талап-арыздың негізі мен түрін көрсетіңіз?

8. Баска мемлекетте қызмет жасайтын рим консулына Рим сотының 
процесінде өзінің құқын корғау қажет болды, алайда ол Римге келе алмады.
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Мүндай жағдайда ол кандай әрекет жасауы керек? Қорғаушының қызметін 
пайдалана ала ма?

9. Соқкан күшті дауыл үйдің шатырын сыпырып кетіп, көрші аулага 
түсіріп, көршінің күзетші итін өлтіріп кетті. Шатырдың иесіне катысты талап- 
арыз түсіру мүмкін бе, болса қандай? Талап-арыздын негізін анықтаңыз.

10. Рим азаматы саты агашын көршісінің қоршауының жанына қойып, 
өзі үйіне кетті. Осы кезде оның иті саты агашты көршісінің жагына кагып 
қүлатып, оның тауығын өлтіріп кетті. Бұл жағдайда зиян шеккен көршісі ин- 
тердикция талап ете алама? Интердикт кайсы рим құқығының қорғау эдісіне 
жатады?

11. Қожасы өзінің құлдарының бірін жер иелігіне басқарушы етіп 
тағайындады. Құл өзінің міндеттерін орындау барысында эртүрлі келісім- 
шарттар жасады. Мұндай жағдайда жасалған келісім-шарттар бойынша пайда 
болған қарыздар кожайынга преторлык талап-арыз түсіруге негіз бола ала ма?

Өз бетінше дайындалуға арналған тест сұрақтары:

1. Рим құкыгы бойынша азаматтық іс жүргізудің сатылары қалай атала-
ды?

• іиз жэне іисіісіит
• асііо
• гекіііиіо
• ехехсиііо
• іпіегсіікіиіт

2. Зиянды қалпына келтіру заты қалай аталады?
• айыппұлдык
• төрешілдік
• персекуторлық
• заттық
• карапайым

3. Преторлык формула неден басталады?
• судьянын тағайындауымен
• претордың тағайындауымен
• эксепция бойынша
• кондемнация бойынша
• барлык жауаптар дүрыс.



..) |) I с. РИМНІҢ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҒЫ БОЙЫНША МЕНШІК ҚҮҚЫҒЫ

I. Меншік күкыгынын тусінігі.
1. ІУІсншік күқыгынын гүрлері.
V Меншік күкыгынын пайда болу негіздері.
4. Мсншік күкыгын қоргау.
5. Меншік қүқыгының токтатылуы.

Меншік кұқығы кез келген құкыктык жүйеде барлық басқа да жеке 
і>\ кі.ікгық институттардың сипатын аныктайтын маңызды кұкықтык институт 
< ч > н.іп есептеледі (келісімшарттар, отбасылық, мұрагерлік).

І*им құқығы меншік құқығын белгілі бір түлғаның затка, мүлікке толық 
ипіік етуін анықтады. Тұлғаның заттық күқықтан туындайтын мүндай билігі 
іріурлі мазмүнда жэне деңгейде сипатталады. Бүл толыкканды үстемдік 
мі і іш ік  күкығында көрініс табады. Римнің классикалық меншік күкығының 
і м /коғарғы көрінісі жерге жэне қүлдарға үстемдік етуден байкалды. Алайда, 
кукьіК меншігі үғымының пайда болуы баяу жүрді.

Рим мемлекетінің пайда болуымен оның кұрамына кіретін барлық жерлер 
мі мпекеттің ішкі тарихының айналымына қосылды. Рим мемлекеті өзінің 
иііцлық азаматтарына екі югерлік жерді мұрагерлікпен пайдалануға рұқсат 
і ісрді (һегесііит). Үздіксіз жаулап алу саясатымен байланысты рим аумағының 
ішрынша кеңейіп, мемлекеттік жер қорының пайда болуы римнің азаматтары-
и.і үлкен жер кеңістіктерін игеруге мүмкіндік берді.

Көне рим құқығында меншік ұғымын анықтайтын арнайы термин болма- 
/и.і Осы тұрғыдан ежелгі термин (сіотіпіит) үстемдік деген ұғымды білдіріп, 
шлруашылыкта немесе үй жағдайында қолданылатын жеке тұлғалардың 
пі иігіндегі жэне билігіндегі барлық заттарға, мүліктерге таратылды.

Меншік қүқығының мазмүны меншік иесіне төмендегідей мүмкіндіктерді 
щрдей иеленуге кұқық берді:

затты пайдалануға, іиз и(епсіі 
заттың тағдырын шешуге, іи§ аһиіепсіі
затты пайдалану жэне оның тағдырын шешу арқылы өзіне кіріс келтіру, 

иім Ггиепсіі.
Пайдалану құқығы деп затты, мүлікті эркім өзінің тікелей материалдық 

псмесе рухани кажеттілігі үшін тұтынуды, сонымен бірге затты алғашқы негіз
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ретінде пайдаланып, оның әкелген жемістерін, кірістерін тікелей жеке жэне 
баска адамдар аркылы тұтынуды да айтады.

Рим құкьн ы бойынша заттың, мүліктін тағдырын шешу дегеніміз үшінші 
тараптың талап етуіне қарамай, оны өз қалауынша билеу арқылы заттық не- 
месе заңдық тұрғыдан толық жойып жіберу қүқығын айтады. Сонымен, 
жоғарыда көрсетілген үш түрлі күқықтың жиынтық болғанда ғана меншік 
қүқығы туралы айтуға болады, яғни осы құкыктар ғана меншік қүкығының 
негізгі мазмүнын анықтайды.

Алайда, меншік күкығы шексіз деп каралмады, ежелгі дәуірден бастап 
рим заңдары меншік күкығына қатысты бірқатар ақылға қонымсыз шектеулер 
қойды. Мәселен, XII кесте заңдарында меншікке байланысты төмендегідей 
шектеулер енгізілді:

-ж е р  учаскесінің иесі көршісінің жеріне өтіп өсігі түрған ағаштан төгілген 
жемісті кун аралатып жинауға рүқсат бсруге міндегті болды.

-  учаскесіндегі ағаштың өсуі салдарынан көршінің жеріне өтуі немесе сол 
жерде өсуі жағдайында егер көршісі оз еркімен оны кеспеген жағдайда жер 
учаскесінің кожайыны өсіп түрған артық ағаштың бүтағын 15 футқа дейін 
қысқартуға күқығы бар.

-  жер учаскесінің қожасы кершісінің тарапынан оз жерінің үстінен 
күрылыс салуға немесе жсрінің шекарасын жарты фут ішке кіргізуге байла- 
нысты тыйым салу күқығы бар.

-  жер меншігі иесінің жері арқылы өтетін өткел болған жағдайда ол 
басқалар үшін белгілі бір гөлем аркылы откізуге күкығы бар.

Меншік күқмгмнын түрлері. Рим қүқығында меншіктің негізгі үш түрі 
ерекшеленді: I) квириттік меншік. 2) преторлық меншік, 3) перегриндік 
меншік. Квириттік меншік ежелгі Римдегі меншіктің ең көне түрі болып са- 
налды. Квириттік меншік төмендегідей белгілермен сипатталды: квириттік 
меншіктің субъекгісі рстінде тек қана рим азаматы есептелді; квириттік 
меншіктің объекгісі болып тек қана манципациялантын заттар саналды; 
квириттік қүқык бойынша меншікті иемдену тек кана бір әдіспен, яғни 
манципациялық' жолмен ғана мүмкін болды. Манципация жүргізудің мэні 
мынандай болды. Сатып алушы сатушының, бес куәгердің жэне мыстан 
жасалған таразысы бар таразышының катысуымен алатын затқа колын тигізіп 
мынандай сөз тіркестерін айтуға тиісті болды: «Мен пайымдаймын. Кви- 
риттер кұкығы бойынша мына адам маған тэн, өйткені мына мыстың жэне 
таразының комегімен мен оны сатып алдым. Осыдан кейін ол мыспен таразы- 
ны үрады жэне сатылу бағасының символы ретінде оны сатушыға береді. Осы 
сәттен бастап заттың меншік кұкығы сатып алушыға өтеді. Шаруашылық 
өмірдің одан эрі дамуы жагдайында азаматтық айналымныц тұрактылығын 
камтамасыз ету, сондай-ақ тек қана рим азаматтары ғана емес баскалардың да 
кұқығын қорғау қажеттілігі туындады.

Осыдан кейін біргіндеп квириттік күкықпен мойындалмаған жэне 
қорғалмайтын меншіктің жаңа түрі пайда бола бастады, алайда бұл меншік 
преторлар тарапынан корғауға ие болды. Нақты айтканда, квириттік меншік

1 Ежелгі римде кұқык бойынша жеке меншік кұкыгьш салтанатгы турде табыстау.
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міінципацияланатын заттың оны манципациялауға міндетті емес жағдайда 
Пік ки біреуге берілген кезде пайда болды. Квириттік кұкык бойынша мұндай 
м імшеііің жарамсыз болу жағдайы болды, сондыктан виндикациялык талап- 
.ци.іі гүсіру мүмкіндігі болды. Алайда бұл жағдай азаматтык айналымнын 
іуриктылығына кері эсер етіп жэне шаруашылык жүргізудің жаңа ныса- 
ні.іп.і сойкес келмеді, осы тұргыдан претор мэміле іске асырылған кезде де 
і іііксрді корғау үшін көмекке келіп, судьяға талап-арыз түсіруге карсылык 
.... ціріп ұйғарым жасады.

I Ісрегриндік меншік преторлык кұкыкпен катар дамыды жэне ерекше түрі 
|нч шде бөлініп шыкты, өйткені олар баскаша мэртебеге ие болып, олардың 
і^кықтық аукымы римдіктерге карағанда шағын болды. Римдегі меншік 
і. \ кыгы егерде бірнеше тең кұкыктағы тұлғалар затка, мүлікке бірдей кожалык 
імкеп жағдайда олардың ортак меншігі ретінде карастырылды. Ортак меншік 
іиміері затты, мүлікті бірге иелену және пайдалану кұкығына ие болды. Оның 
и.м ижесі немесе жемісі де тең дэрежеде бөлінді. Егер затты пайдалану тэртібі 
кіірапайым калыптан шыккан кезде, барлыктараптардың келісімі талап етілді.

ІУІеншік күкығынын пайда болу негіздері. Меншік кұкығын иеленудің 
мисгері бастапкы жэне туынды болып екіге бөлінеді. Меншікті иеленудін 
пистапкы эдісіне заттың, мүліктің оған дейінгі меншік иесімен байланысты 
і мі імайтын меншік кұкығының бірінші рет пайда болуы жатады. Мұндай 
.ідістердің катарына: басып алу немесе иемдену, затты талап мерзімі бойынша 
ислену, казына жэне специфика (мамандану) жатады.

Меншікті иеленудің туынды эдісі дегеніміз белгілі бір затка немесе мүлікке 
нлііланысты бастапкы меншік иесінің оған катысты барлык жағдайларын 
кпмтуға негізделіп, нэтижесінде жаңа кұкыктык мазмұнның пайда болуын 
ийтады. Мұндай эдістердің катарына: заттарды екінші колға беру, заттар- 
ды біріктіру, өсиеттен бас тарту жэне бөтен меншікті пайдаланудан түскен 
кірістер мен нэтижелер жатады.

Басып алу немесе иемденудің ерекшелігі ешкімнің иелігіне жатпайтын 
іагты, мүлікті өз меншігінің айналымына косып алумен сипатталады. Ием- 
існу мүмкіндігіне иесіз жатқан затты бірінші болып алған адам ие болады. 
I шкімнің меншігіне тэн емес заттардың катарына жататындар:

-  өзінің табиғатынан ешкімге тэн емес немесе иесіз заттар: жабайы аңдар, 
кұстар, балыктар жэне өлі табиғат заттары. Мұндай жағдайда иемденуге 
катысты кімде-кім баскалардан бұрынырақ әрекет жасаса, басып алу заңды 
деп есептеледі.

-  бұрынғы иесі үшін озінің бұрынғы сапалық касиетін жоғалтып, бүлінген 
немесе сынған заттар.

-  өзінің табиғаты бойынша бұрынғы кезде рим халкының жауларына тэн 
болған жэне соғыс барысында басып алынған немесе толык кұкыкты рим 
азаматтарынын баска да әрекеттерінің нәтижесінде олардың иелігіне өтіп, 
заңды құқығы танылған заттар.

Талап мерзімінің ескіруімен байланысты мүлікті алу. Мүліктік 
талаптың ескіруі дегеніміз затты ұзақ уакыт адал пайдаланудың нэтижесінде
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оны иеленуге катысты меншік кұкығының пайда болуын айтады. Затты та- 
лап мерзімінің ескіруімен байланысты иемдену тэртібі көне цивильдік ісұкык 
кезінде пайда болды. Бұл тэртіп тек рим азаматтарына катысты колданылып, 
жылжымалы мүлік үшін бір жылды, жылжымайтын мүлік үшін екі жыл- 
ды күрады. Ал Юстинианның Кодификациясында бұл мерзімдер жылжы- 
малы мүлікке үш жыл, жылжымайтын мүлікке бір жыл деп көрсетілді. Та- 
лап мерзімінің ескіруімен байланысты алынған мүліктің эрекетіне катысты 
төмендегідей алғышарттар көрсетілді: а) иеленудің заңды негізі; б) оны 
иеленушінің адалдығы; в) иеленудің үздіксіздігі. Иеленудін үздіксіздігі бір 
тұлғаның әрекетімен ғана жүзеге асырылуға тиісті болды.

Қазына (койма). Қазына түсінігі ретінде өте ерте кезде белгілі бір жер- 
де мұкият жасырылып, алайда ол ашылғаннан кейін меншік иесі табылмаған 
жағдайдағы кұнды заггарды айтады. Бөтен біреудің жерінде кездейсок 
табылған казына оны тауып алған адам мен жер иесінін ортак меншігі 
деп есептелді. Егер казына жер иесіне ескертусіз жэне оның рұксатынсыз 
бегілі бір максатпен іздестіріліп, ол табылган жағдайда оны иемдену кұкык 
бұзушылык деп карасгырылды. Қазынаны сикыршылыкпен немесе көз 
байлаушылык эдіспен іздеген адам барлык кұкықтан айырылып, табылған 
олжа мемелекеп ің пайдасына түсті.

Спецификация (мамандану) Спецификация деп бір немесе бірнеше зат- 
тардан жаңа бір затты дайындап шығару үрдісін айтады. Жаңа затты иелену 
кұкығы бұрынғы материалдың меншік иесіне немесе затты өзінің еңбегімен 
өңдеп шығарған адамға гиеселі болды. Юстиниан кұқығы бойынша егерде 
спецификатор әзінің материалына баска адамдікінің бір бөлігін гана косып 
тұтынған жағдайда, ол эркашанда жасалған жаңа заттың меншік иесі болып 
танылды. Мұндай кезде спецификатор өңделген материалдың меншік иесіне 
оның кұнын қай гаруға міндетті болды.

Заттарды тансыру -  дәстүр. Дэстүр дегеніміз затты, мүлікті меншік 
кұкыгына қайтару ниетімен баска біреуге беруді айтады. Дэстүрдің негізі -  
келісімшарг болды. Алғашында дәстүр манципацияланбаған заттарға немесе 
алынған мүліктері бойыпша рим азаматтары болып саналмайтын адамдарға 
колданылды. Дәстүрдің көмегімен меншік құкығы ауысуының маңызды негізі 
ретінде затты тапсырудың тікелей іске асуы есептелді. Бұл негіздің мэні екі 
тараптың еркі аркылы сипатталды. Бұл жөнінде рим кұқыгында былай деп 
көрсетілді: «Затгы жалаң тапсыру ешқашан меншік құкығын ауыстырмайды, 
сондыктан оның алдында сату немесе затты екінші колға тапсыруға себеп 
басқа да заңды негіздердің алғы шарты болуға тиісті.»

Заттарды біріктіру. Заттарды біріктірудің мэні бір затты екіншісіне косу 
аркылы оның құрамдас бөлігіне айналу үрдісін айтады. Біріктіру кезінде 
эртүрлі меншік иелеріне тэн заттардың қосылу үдерісі жүреді. Жылжыма- 
лы заттардың сусымалы жэне сусымалы емес заттардың өзара ықпалымен 
бірігуі мүмкін. Мұнда біріктірілген заттардың қайсысы басты рөл, қайсысы 
калдық рол аткаратыны ол заттардың қандай бағыттағы колданылуы мен 
құндылығына байланысты анықгалды. Заттардыц бірігуі нәтижесінде пайда



іи, іі,іи жіщл мемшік иесі оның мүлігінің кұрамына кірген заттардың иесіне 
...... кү11і>і11міі орнын толтыруга міндетті болды.

І.омчі м с іі і і і ік т і  п а й д а л а н у д ы ң к і р іс т е р і м е н  н ә т и ж е л е р і .  Нэтижеберуші 
і,ім,ііі Гиіліпген сэттен бастап оның нэтижесі жеке зат есебінде қаралып,
........ . идимга тиісті меншік ретінде есептеледі. Оның табиғи жемісі ретінде

ім пктср мен жануарлар элемінде олардың шаруашылык бағытын өзгертпеу 
,11н.і.і іі.і жсміс беруші заттарды тұрақты жэне жан-жақты пайдалану кезіндегі 
і ,|н піііікалық ондірісі есептеледі. Атақты рим заңгері Гаидың дэлелі бойынша
i іммі .ііі пэтижелерге малдыңөсімі, сүтжэне жүн жатады,сондыктан қозылар, 
пік шр жэпе бұзаулар осыларды өндіруде белгілі бір нәтижеге жеткен тұлғага 
* шс оның адал иесінің толықкұқықтағы меншігіне жатады.

Күңнің баласы жемістер катарына кірмегендіктен меншік иесіне тэн бола-
ii і 1'желгі Рим заңгері Яволеннің айтуы бойынша заттардың жемісі ретінде 

11111 11 е беруге рұқсат етілген заттарды айтады.
ІМеншік күкығын қорғау. Кез келген заң бұзушыға қарсы меншік 

і \ кі.н ын корғау заттық талап-арыз арқылы жүзеге асырылады. Ежелгі Римде 
і укі.іқгы қорғау бойынша талап-арыздың 70-ке жуык түрі болды. Олардың 
..... . іегі негізгілері виндикащяшқ  және негаторлық деп аталды.

( һінің заңды иелігін кайтару үшін меншік иесі арнайы виндикациялықта- 
і п і і і  црыз түсіруге кұкы болды. Виндикациялық талап-арыздың мэні -  меншік 
ніч і оның иелену еркінен шыққан затты кайтаруды талап етті, яғни біреудің 
і.пк і.п иелігіндегі затты кайтарып алуға талап арыз түсірді. Талап-арыз 
іүеіруші меншік иесі ал жауапкер ретінде даулы іс козғалған сәттегі затты, 
мүпікті иеленуші есептелді. Меншік құқығын дэлелдеу талап қоюшының 
мшдетіне жатты, ол өзінің меншік құқығын дэлелдей алмаған жағдайда жа- 
\.шкер оны заңда көрсетілген барлык кұкықтық зардаптарға экеліп соғатын, 
кіісақана оның ар-ожданына нұксан келтіретін эрекет деп бағалауға кұкы болды.
iii і қа меншік құқығын дэлелдеген жағдайда ол зат арнайы сот ұйғарымынсыз, 

ю г шешімінің тэртібін орындау негізінде бұрынғы иесінің меншігіне көшті. 
I гер жауапкер өзінің меншік құқығын дәлелдеген талапкерге затын, мүлігін 
к.иііармаған жағдайда, сот шешімі шыккан кездегі зат бағасының құнын 
кайтаруға қатысты жауапкершілікке тартылды. Виндикациялык талап-арыз 
іүсіру тек жеке заттарға ғана емес мал табындарына да қатысты таратыл- 
іы. Мұнда жеке мал басы емес, жалпы мал табынының иелігі жөнінде талап 

койылды. Сондай-ақ, езінің жер иелігінде ботен адамның тасымен үй салған 
-кағдайда үй меншігі жөнінде талап қоя алады, ал үй бұзылған жағдайда оны 
і үрғызуға жұмсалған тастың иесі талап коя алады

Виндикациялық талап-арыздың негізгі мақсаты -  затты, мүлікті барлық 
жемістерімен, өсімдерімен өз деңгейіне сэйкес қайтарып алу арқылы оны 
қүрып кетуден, зақымданудан жэне сапасының төмендеуіне байланысты 
іпығынды, зиянды қалпына келтіру міндеті қойылды. Алайда, судья талап- 
керге затты қайтару кезінде жауапкерді адал ниетті деп есептеген жағдайда 
пайдаланған кезде затқа, мүлікке жұмсалған шығынды меншік иесінің 
есебінен қайтаруға міндеттеді. Мүлікті адал ниетпен пайдаланбаған тұлға
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мүлікті заңды иесіне қайтарумен бірге оның заңды иесі алуга тиісті барлык 
жемістері мен нэтижелерінің құнының орнын толтыруға міндетті болды.

Негаторлык талап-арыз. Меншік иесі мүлігін иелену мүмкіндігінен 
айырылмаған жағдайда, алайда оның меншік құкығын жүзеге асыруға 
кімде-кім кедергі жасаған кезде өзінің мүдцесін қорғау қажеттілігі туын- 
дады. Мүндай жағдайда меншік кұқығын қорғау үшін негаторлык талап- 
арыз қолданылды. Негаторлық талап-арыз меншік еркіндігін бүзушыларга 
қарсы бағытіалды. Негаторлық талап-арыздың виндикациялық талап-арыз- 
дан айырмашылығы -  алғашқысында меншік иесі оны иелену қүқығын 
жогалтпайды, алайда өзінің меншік қүкығын жүзеге асыру кезінде накты 
кедергілер мен қиыншылықтарды кездестіреді. Негаторлық талап-арыздың 
жауапкері ретінде толыққанды жеке мэртебеге ие бола алмаған кез келген 
адам болуы мүмкін. Мүндай жағдайда талап коюшы өзінің мүлікке қатысты 
меншік қүқыгын дэлелдеу арқылы жауапкердің заңсыз іс-әрекеті барысын- 
да оның қүқыгы бүзылғандығы жөнінде талап-арыз түсіреді. Талап-арыз 
қанагаттандырылған жағдайда талапкерге оның бүзылған құқығымен байла- 
нысты пайда болған барлық шығындар қалпына келтірілуге тиісті болды.

Меншік қүқығының токтатылуы. Мүлікке, затқа қатысты меншік 
қүкығы одан өз еркімен бас тарткан жағдайда, заттын жойылуы, заттың баска 
біреуге өтуі жэне оны заң талаптарына сәйкес меншік иесінен тартып алынған 
кездерде жойылады. Заттың жойылуы физикалық жэне заңдық түрғыдан да 
жұзеге асырылуы мүмкін. Мүліктің, заттың физикалық тұрғыдан жойылуы 
деп, оның түпкілікті құрып кетуі немесе оның бастапкы сапасының жойы- 
луы барысында оны одан әрі пайдалануға мүмкін болмайтын жағдайды ай- 
тады. Занды тұрғыдан жойылуы деп, затты, мүлікті азаматгық айналымнан 
алып қою тэртібін айтады. Меншік құқығы оны бастапқы иесінен айыру 
арқылы, яғни затты, мүлікті жеке кұкықтық мэмілелердің тәртібімен баска бір 
тұлғанын меншігіне беру жағдайында тоқтатылады.

Негізгі терминдер:

Кех согрогаія -  телесные вещи -  көзге көрінетін (денелік) заттар 
Кея іпсогрогаіев -  бестелесные вещь -  көзге көрінбейтін заттар 
Кев 8 0 Іі -  недвижимые вещи -  қозғалмайтын заттар 
Кез тосіііек -  движимые вещи -  қозғалатын заттар 
Ке« тапкірі - веіци манципация -  манципациялық заттар 
Кея пес тапяірі -  вещи неманципация -  манципациялық емес заттар 
Оепиз -  вещи, определяемые родовыми признаками -топ ты қ белгілерімен 

анықталатын заттар.
Вресіея -  индивидуальная вещь -  жеке заттар 
Ассекяогіит — придаточные вещи -  қосымша заттар 
Вопа -  добро, имущество, собственность — мүлік, меншік 
Кез іп со ттегс іо  -  вещи оборотные -  айналымдағы заттар 
Ке& ехіга с о т т е г с іи т  -  вещи внеоборотные -  айналымнан алынып қалған 

заттар
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.і ми нладение -  иелену 
А і і і п и і ч  ровмсіепП -  субъективный элемент владения -  иеленудің 

і \іи.< 1. 1мптік ілементтері
( огріь ро**ІмопІ8-объективныйэлементвладения -иеленудіңобъекі ивтік 

ін II іиері
Гі і .м чо Іихіа нравомерное владение -  адал иемдену 
Гі і .м чмо Іпіизіа -  неправомерное владение -  адал емес иемдену 
\ррюһс№Іо -  завоевание -  жаулап алу 
I і.кііііо мередача владение -  иеленуді беру 
Ггорі іеіах собственность -  меншік
^рееіііоаііо -  спецификация, т.е. изготовление новой вещи из одной или 

іи  ■ і ч і л і .к и х  других, принадлежащих другому лицу -  баска тұлғаға тиеселі 
• ■ 11ііи*ніі' исмесе бір заттан жаңа зат жасау, дайындау

і Іт ір а ііо  -  присвоение иди завладение вещами с намерением удержать за 
і иіюіі изіне калдыру максатымен заттарды ұстап калу немесе алып алу 

I һехаишк -  клад -  койма
I Імісаріо -  приобретательская давность -  иелену көнелілігі 
Кеі Уіпсіісаііо -  виндикационный иск -  виндикациялык талап 
Лсііо ЫеІ§аіагіо -  негаторный иск -  негаторлык талап 
Лсііо РгоһіЬіІогіа -  иск о воспрещении -  тыйым салу туралы талап 
Чегуііиз -  сервитут -  сервитут
Мегһііиіез Ргаесіогит -  земельный сервитут- жер сервитуты 
ЧегЬіІиІе® Регзопагішп -  личный сервитут -  жеке сервитут 
I ІмілГгисШк -  право пользование вещью и извлечении плодов- заттарды 

мпіідалану жэне оның жемістерін алу кұкығы
ІІаЬіІаііо -  наследственное и отчуждаемое право пользование в течении 

німіельного времени строением, возведенном начужойземле-мұрагерлікпен 
иерілетін жэне иеліктен шығарылатын бөтен біреудің жерінде ұзак уакыт 
ініііы пайдалануға кұрылыс салу

КтрһиІеи8І5 -  наследственная аренда земельного сельскохозяйственного 
\ іцісгка -  ауылшаруашылык жер учаскесін мұрагерлікпен жалдау.

Сұрактар мен казустар:

1. Меншік кұкығының пайда болуының бастапқы тәсілдерінің туынды 
ілсілдерден айырмашылығы неде?

2. Меншік иесінің негізгі кұкыктык өкілеттіктері кандай?
3. Меншік кұкығының, иеленудің жэне ұстаудың пайда болу жэне токтату 

іэсілдерін бекіте отырып, сіздің ойыңызша римдіктер нені басшылыкка алды? 
I Іайдаланудың іс-тәжірибесін бе, немесе баска жағдайды ма?

4. Римнің жэне казіргі заманның құқықтык институттарына салыстыру 
кестесін жасаңыз. Қандай заттык-кұкыктык институттар жұйесі жеке жэне 
жария мүдделерді камтиды?

5. Біреу жасырылған койманы білді жэне жер иесінің рұқсагынсыз іздестіру 
жұмыстарын жұргізді, жердің кожайыны бұл әрекетті білгеннен кейін
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табылған койма тікелей оның жер иелігіне жататын орында жасырылғанын 
негіздеу арқылы барлык казынаны өзіне кайтаруды талап етті. Бұл казус калай 
шешіледі? Қазынаның меншік иесі кім?

6 . Меншік иесі езінің атын ұрлаған көршісіне карсы талап-арыз түсірді. 
Талап-арыздан кейін біршама уақыт өткен соң ат өліп қалды, бірақ көршісінің 
бұған қатысты кінәсі болмады. Мұндай жагдайда істі жабылды деп есептеуге 
бола ма? Немесе ат ұрлаған көршісінің бұл жағдай үшін жауап беруі кажет пе?

7. Бір рим азаматы жеміс ағашын отыргызды. Үш жылдан кейін бұл ағаш 
жақсы жеміс бере бастады жэне жемістердің бір бөлігі көршінің жеріне өтіп 
солай карай түсе бастады. Жеміс ағашының иесі көршісіне оны жинауға жэне 
пайдалануға катаң тыйым салды. Мұндай жагдайда меншік иесі көршісіне та- 
лап-арыз түсіре ала ма, немесе ол пайдасыз іс пе?

8. Жерді рұқсатсыз басып алушы меншік иесін куып жіберді, алайда ол 
басып алған жерде бүрынгы кожайынның кызметшілерін жэне кейбір отбасы 
мүшелерін қалдырды. Жерді басып алушы жаңа учаскенің иесі саналды ма? 
Мүндай жағдайда жердің бүрынғы иесі куылмаған өзінің адамдары аркылы 
жерін үстап түруға мүмкіндігі бар ма?

9. Адам жоғалған затты тауып алып, бір жылдың ішінде өзіне кұпия 
иеленді. Бұрынғы қожайын оны тауып, өзінікі екенін дэлелдеп өзіне қайтаруды 
талап етті. Мұндай жагдайда заттың қазіргі иесі пайдалануға қатысты талап 
мерзімінің өтуіне сілтеме жасай ала ма?

10. Жердің иесі денсаулық жағдайына байланысты басқа жакка кетіп оны 
қараусыз қалдырды. Қайтіп оралганнан кейін ол өзінің жеріне көршісінің 
орналасып алганым корді. XII кесте заңдарының нормаларына сәйкес өзінің 
жерін қайтаруды талап ете ала ма?

11. Біреу екінші адамга өзінің затын сақтау үшін берді, затты сақтаушы 
адам оны пайдалана ала ма?

12. Жер иелігін жүзеге асырушы иесінің жок кезін пайдаланып, жерді ба- 
сып алушы оны ез бетімен иеленді. Жерді басып алушы оның иесі бола ала 
ма? Бұл окига қандай жағдайда болды?

13. Рим құкыгы манципациялық заттарға нені жатқызды?
14. Біреудің заты ұрланды. Ұрланған зат табылып, өз иесіне қайтарылғанша 

оны ұрлаған адам меншік иесі бола ала ма?
15. Өзінің қожайынынан қашып кеткен құл басқа біреудің құлы бола ала

иа?
16. Бір рим азаматында құлдар көп болды. Бір күні ол өзінің көршісіне 

жұмыс істету үшін екі құлын карызға берді. Алайда, кұлдар шахтада тас 
басып қалып мерт болды. Мұндай жағдайда кұлдардың қожайыны римнің 
азаматтық кұқығы бойынша көршісін сотқа бере ала ма?

Өз бетінше дайындалуға арналган тест сұрақтары

1. Затқа, мүлікке қүқықтык билік жүргізу қалай аталады?
• Меншік құқығы
• Манципация
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• Қүкық кабілеттілік
• Дсликт
• I .ччл ( әдіс)

1« і к і і і і і і  рим ачаматтарына тиісті меншік кұқығы калай аталады?
• квириттік
• проиинциалдық
• исрсгриндік
• бонитарлық
• жалгіы

I Меншік иесінің затты бөтен біреудің иелігінен қайтарып алуды талап 
• і \ /іпсн ім із:

• ииндикациялық
• исгаторлық
• конфессорлық
• жария
• гыйым салу туралы талап.



6-д ә р і с. РИМНІҢ МІНДЕТКЕРЛІК ҚҰҚЫҒЫ

1. М інлсткерліктін утымы және түрлері.
2. Келісімшарттардың түрлері.
3. Келісімшарттардың жарамдылығынын негіздері.
4. Міндеткерлікті орындау жэне оны орындамаудың жауапкершілігі.

Рим құкығының кайнар көздерінде міндеткерлік (оЫі§а(о) ұғымы төмен- 
дегідей мазмұнда анықталады. Біріншіден, міндеткерлік рим мемлекетінің 
заңдарына сэйкес оның азаматтарына белгілі бір іс-эрекетті орындауға 
мәжбүрлейтін құкыктык бұғау, екіншіден, міндеткерліктің мэні -  рим азамат- 
тары кандай да бір дене заттарын немесе сервититутты жасау аркылы басқа 
тұлғаларды олармен байланыстыру максатына бір нәрсе беруге, жасауға 
және пайдалануға байланысты туындайтын кұкыктык катынастар жиынтығы 
ретінде сипатталады. Сонымен, міндеткерлік бір жағынан «талап ету» кұкығы 
болса, екіниіі жағынан осы кұкыкка сәйкес «талапты орындау міндеті» не- 
месе «парыз» ретінде каралады. Сондыктан тікелей міндеткерліктен талап 
ету кұкығы (заттарды беру) пайда болады. Осы тұрғыдан сатып алу кұнын 
төлеп, оны сатып алған тұлға элі де оның меншік иесі болып есептелмейді, 
ол тек затты, мүлікті беру құкығын талап ете алады. Ол меншік иесі болып, 
зат, мүлік онын қолына нақты берілгеннен кейін, яғни тиісті затка катысты 
меншік құқығы пайда болғаннан кейін ғана танылады.

Ежелгі Рим құқығының бастауларында «кұқықтық бұғау» түсінігі жалпы 
бір ғана бейнелі ұғыммен ғана сипатталмады. Мэселен, XII кесте заңдарының 
нормаларында заттың акысын төлемеген қарызгерді салмағы 15-фунт тарта- 
тын темір шынжырмен немесе арқанмен байлап қоятын ережелер көрсетілді. 
Сондай-ақ, өз уақтысында қарызын телемеген қарыз алушыны кредитор сот- 
сыз басып алу арқылы оны өлтіруге немесе құлдыққа сатуға құқы болды. Б.д.д. 
IV ғасырдан бастап рим зандарында кредиторға карыз алушыны өлтіруге 
немесе сатуға тыйым салынды. Республикалық кезеңде карыз алушы жеке 
жауапкершіліктен кұтылып, өзінің мүлігін кредиторға беретін болды, 
яғни өтелмеген карызы үшін оның мүлігі жауап берді. Сонымен, XII кесте 
заңдарындағы «денелі бұғау» құқықтық мэнге ие болып, қарыз алушының 
мүліктік міндеткерлігі ретінде карала бастады. Болашакка негізделіп 
орнатылған міндеткерлік өзінің табнғаты жағынан өзара сенімге негізделген 
қатынастар болды. Сондықган міндеткерліктің талап ету кұкығына ие болған 
тарабы -  кредитор деп, ал кредитордың талабын орындауды міндетіне алатын
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і ........... . (іпрі.ішқор деп атады. Бастапкы кезінен-ақ, міндеткерлік кұкыктык
мш.шін пір белгілі бір уақытта оның токтатылуымен сипатталды, яғни 
ін н н 11 нсмссе үчак уакытка есептелген меншік құкыгынан оның өзгешелігі 
іи і і Пшіды.

11 ііі урилдык міндеткерліктер. Борышқор өзіне бекітілген міндеттерді 
ім г|іммен орындамаған жағдайда кредиторға езінің талап ету кұкығын 
ічіііі\риеу аркылы іске асыру кұралы беріледі. Борышқорды мэжбұрлеу 

иу|іимі.і арқылы міндеттемедегі кредитордың талабын канағаттандыру та- 
....... .......  иемеее мэжбүрлеу шарасы аркылы жүргізілді. Міндеткерлік

• інікціімсы деген ұғым осы аркылы бейнеленді. Рим заңгері Модестиннің 
111■ 11м■ 11ію, санкция біреудің еркінен тыс оған тиісті міндеткерлікті орында- 
і ч >іі.і аіігады. Рим империясының принципат кезеңінде талап қоюшылык 
і "|ц і\ колданылмайтын, алайда белгілі бір кұкыктык салдармен байланысты

1111 ісікерліктер гіайда болды. Мүндай міндеткерліктердің алғашқы нүсқасы
...... ...  іаңгер-философ Сенекенің түжырымдарында кездеседі. Оның ай-
ңт.ііііііа, кейбір ақша қаражаты (суммалар) кредиторға тэн болғанымен оны 
млйурлеп кайтаруға мүмкін болмайды. Сонымен, талап қою арқылы қорғау 
іч 11 і.шылмайтын, бірак заңдық маңызға ие болған міндеткерлік натуралдык 
и м шалады. Натуралдык міндеткерліктің мысалы ретінде үй кожасының 

кппеімінсіз үлының билігінің жағдайындагы алынған акшалай карызды 
ні і \ і іі болады.

I Іатуралдык міндеткерліктің күкықтық салдары олардың барлық түрлері 
\ іи іи бірдей болмады. Оның ішінде бір қүқықтықсалдардың өзіндік ерекшелігі 
(иіпды. Атап айтқанда, натуралдык міндеттеме бойынша төленген төлем жа- 
ім ім д ы  деп табылды жэне төлемді қайтарып алу үшін талап коюға тыйым
• іпіынды, өйткені ол кредиторға талап кою мүмкіндігі болмайтын жағдайды 
ін імеген кезде төленді. Сондыктан натуралдык міндеткерліктің тек күкықтық 
м.иіі іанылды,яғни езара бүрын болмаған міндеткерлікүшінтөленген төлемді 
гот аркылы талап қойып қайтаруга мүмкін болды.

Міндеткерліктің пайда болуынын негіздері. Міндеткерліктің пайда болу 
исі іздерінің белгілерін сипаттау оларды келісімшарт аркылы (ех сопігасіи) пай- 
ііі болған міндеткерлік жэне күкык бүзушылык (ех сіеіісіо) түрғысынан пайда 

болған міндеткерлік деп жіктеуге болады. Б.д. II ғасырда заңгер Гай өзінің 
институтцияларында бүл жіктеуді келтіре отырып, оны міндеттемелердің 
(іасты жіктеуі деп атады. Бүл түрғыдан атап өтетін жайт, жеке күқық 
бучушылыктан пайда болған міндетемелер келісімшарттык міндетемелермен 
галыстырғанда тарихи түрғыдан карағанда ежелден пайда болған түрі деп 
карастырылады. Тіпті дамыған рим кұкығы кезінде деликтілік міндеткерлікте 
іійып салу, жазалау идеялары болса, ал республикалық кезендегі қүкыкта жа- 
іалау мақсатындағы айып салу деликтілік міндеткерліктерде негізгі маңызға 
ие болды. Бүл кезеңде келісімшарт бойынша міндеткерлік мүрагерлік бойын- 
ша берілсе, деликтілік (кұқық бұзушылық) жағдайындағы міндеткерліктер 
мүрагерлерге берілмеді.

Алайда міндеткерліктердің табиғаты өмірде эртүрлі жағдайлар болған 
кезде тек келісімшарттармен жэне кұкык бұзушылық коріністерімен ғана
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шектелмеді. Өйткені, келісімшарттар да, күкык бұзушылық та болмаған, 
бірақ-та міндеттемелердіи пайда болуына негіз болған эртүрлі көптеген ка- 
зустар кездесті. Римнін заңгер классиктері міндеттемелердің барлык эр 
алуан түрлерінің накты клаесификациясын жасамады. Мәселен, заңгер Гай 
өзінің шығармаларында келісімшарт арқылы жэне деликтіден пайда болған 
міндеттемелерді жеке боліп көрсете отырып, қалған жағдайда пайда болған 
міндеттемелерді әр түрлі негіздегілер деп жалпы атады.

Келісімшарттардың түрлері. Шарттар және фактілер. Кез келген 
заңнамалық норманы ол қандай нұсқада берілсе де, мынандай сөйлеммен 
бейнелеуге болады; егер де көз алдыңда қандай да бір фактілер болса, оның 
қүқықтық салдары болады. Заңнамалық нормалардың басталу фактісі оның 
белгілі бір заңнамалық салдарыменен салыстырылып карастырылса,онда 
олар заңды маңызы бар фактілер деп аталады. Заңды маңызы бар фактілерді 
адамның еркіне тәуелді болмайтын-оқиғаға (мэселен, табиғи өлім, уақыттың 
жылжуы) жэне адамның еркі аркылы бейнеленетін адамның іс-әрекеті деп 
екіге жіктеуге болады.

Қүқықтық салдар ен алдымен адамның іс-әрекетімен байланысты болуы 
мүмкін, өйткені мемлекет эр кезде теріс салдар алып келуге ыкпал жасайтын 
көріністермен күреседі. (мэселен, үрлық, жеке басқа нүқсан келтіру, бөтен 
біреудің мүлігін бүлдіру т.б.). Сонымен бірге заңнамалық салдар істеуге ты- 
йым салынған заңсыз әрекеттермен қатар көптеген заңды эрекеттермен де 
байланыстырылады. Мүндай жагдайда ерекше орынға белгілі бір қүқықтарды, 
міндеттерді орнатуға, өзгертуге жэне тоқтатуға бағытталған заңды-іс 
эрекеттер, яғни мэмілелер ие болады. Ежелгі рим заңгерлері мәмілелердің 
жалпы түсінігін негіздемеді, олар тек жеке келісім-шарттарды ғана білді.

Белгілі бір мақсатты көздеп жасалған мәмілелердің заңды іс-эрекеттерінде 
оны жасаушы түлғалардың еркі бейнеленеді. Егер мэміле бір жағынан бір 
ғана түлғаның еркін білдірсе, онда ол біржақты мэміле деп аталады; мысалға, 
өсиет қалдырушының еркін білдіретін мирастық мүра, мүрагердің еркін 
білдіретін мүраны қабылдау немесе одан бас тарту. Егер мэміле екі тараптың 
еркін білдірсе, онда екі жақгы мэміле немесе келісімшарт деп аталады. 
(мэселен, сатушы мен сатып алушының, тапсырыс беруші мен мердігердің 
арасындағы) Барлык келісімшарттың міндеттемені орнықтыруға байланысты 
салдары болмайды. Егер мысал ретінде алсақ, екі түлғаның келісімі бойынша 
меншік кұкығын ауыстыру мақсатында бірінен екіншісіне белгілі бір заттарды 
беру жүргізілді, мүндай кезде келісімшарт меншік күқығын ғана ауыстыруға 
бағытталып, міндеткерлікті орныктыруға бағытталмады.

Соныменен, келісімшарт міндеткерліктің пайда болуының басты негізі 
ретінде екі тараптың еркін білдіретін мәміледе өзара екі жақты міндеткерлік 
қатынастарды орнықтыру бағытында пайда болған іс-әрекет кезінде пай- 
да болады. Римнің міндеткерлік жүйесі эрқилы эрі күрделі катынастар 
ретінде келісімшарттың екі түрін ажыратты: шарттар жэне пактілер. Бүл екі 
келісімшарт та белгілі бір ерекшеліктерімен сипатталды. Римнің классикалық 
қүқығында шарттарға цивилдік қүқықпен танылған жэне талап-арызбен 
жабдыкталған келісімшарттар жатқызылды. Мүндай контрактылардың
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>мі >|іі.ііі.і п. п і іі Г>ір шеңбердегі келісімшарттар есептелді. Бұл шеңберден
.......... .. оолгам інартгар заңда көрсетілмегендіктен онымен мойындалмай,
............. > 11іін іе-тэжірибесінде орын алмады.

ІІІиргіармен салыстырғанда пактілер эралуан мазмұндагы неформальді 
н  ііі імл-рді сипаттады. Жалпы ережеге сэйкес паістілерге талап-арыз 
1.1>I>і >\ м колданылмады. Кейінірек, жаңа ережеге сәйкес неформальдік 
и> ііі ім н:рдің кейбіртүрлері талап-арыздык коргауга иеболды. Атап айтканда, 
і >чіп імшаргқа косылып, талап коюмен коргалатын фактілер, претордың та- 
I»ніі.ніин коргалатын фактілер, императордын тарапынан императорлык, 
...... .. қоргалатын пактілер.

І’им күкыгы барлық қарапайым тауар иелерінің кұқықтық қатынастарын 
■II іііііі никтылыкпен жасагандыгымен сипатталады. (Мэселен, сатып алушы, 
мііуіиы, кредитор жэне борышкор, келісімшарт, міндеткерлік т.б.) Римнің 
и ііі імшарт қүқыгының осындай даму жағдайы Римнің шаруашылык 
і іііі қогамдық өмірінің үзақ эволюциясының нэтижесінде мүмкін болды. 
Іч ін імшарт құкығы екі бағытта дамыды: а) шаруашылык өмірдің дамуы 
мі и курделенуі жағдайында талап-арыз қорғауын қолданатын келісімдердің 
ііи цГіері кенейді, б) онымен катар ежелгі формализм біртіндеп босаңсып,
I" ...... неформальдік келісімдерді талап-арыздың күшімен тану орын алды.
Коие ресиубликалықрим қүқығында міндеттемелік келісімшарттардың негізгі 
 ̂ні і миі белгілі болды: 1) пехит -  күрделі салт, ғұрыптын нысанында мыс пен 
нір.і н.інын көмегімен жасалатын келісім, 2) стипуляңия -  сұрак жэне жауап 
ні.іі иііындағы ауызша келісімшарт, 3) алғашкы екі келісімшарттан кейінірек 
н.ні іа болған литтеральдык немесе жазбаша келісімшарт.

Ысхит келісімшарты борышкор үшін өте ауыр салдармен сипатталды, 
піпкені ол алған карызын өтей алмаған жағдайда кредиторға өзін кепілдікке 
ін рім, оның толык тәуелділігіне түсті. Б.д.д IV ғасырда Петелиев заңының 
і нпылдануына байланысты кредиторларға борышкорларды өлтіруге немесе 
иуидыққа сатуға тыйым салынып, алған қарызы үшін мүліктік жауапкершілік 
и.ніда болды. Рим мемлекетінін жер аумағынын өсуімен, шаруашылығынын 
шмуымен байланысты алыс-берістің аясы кеңейіп өзгерді. Сондыктан 
іч' іісімшарт жасаудың ескі нысандары шаруашылык өмірдің дамуын те- 
і .с і і , жаңа тауар айналымынын үрдісіне сэйкес келмей, оның тұтынушылык 
мүмкіндігін қанагаттандырмады. Ескі келісімшарттардың рөлі біртіндеп 
іпмендеп, олардын орнына заман ағымына сай жаңа нысандары пайда бол- 
іы. Ен алдымен пехшп келісімшартының мэні жойылды. Жазбаша келісім- 

і пшуляция колданыста болғанымен, уакыт өте оның формальді талаптары 
.шсіреді, нэтижесінде формальды келісімдердің орнына жаңа неформальды 
келісімшарттар пайда болды.

Республикалық кезеңнің соңына карай пехитның орнына карыз алудың не- 
месе берудін жаңа нысаны -  т и іи и т  кеңінен колданыска енді. Бұл келісімшарт 
бойынша формальды іс-әрекеттер орындау талап етілмеді, ягни келісімшарт 
іаңды күшке ие болу үшін тараптардың өзара келісімі мен карыз алушыға іс 
жүзінде тиісті соманы беру жеткілікті болды. Кейінірек, бір мезгілде заттар- 
ды берудің мұндай тэртібі баска жағдайларға да таратылды, (затты пайдалану,
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сактау, өзінде қалдыру т.б.) Одан кейінгі кезенде өмірдің әртүрлі жағдайында 
жиі кездесетін мэмілелердің формальдык сипатын кайта карау негізінде не- 
формальды келісімдердің заңды күшін өзара келіскен тараптар заттарды іс 
жүзінде бір-біріне бермейтін кезде де тану жөнінде кадам жасалды.

Атақты рим заңгері Гай шарттардың эр түрлерін жүйелей келіп, олардың 
міндеттеме аркылы пайда болатын төрт түрін көрсетеді: а) затты тікелей беру 
аркылы; б) белгілі бір сөз айту жолымен; в) жазбаша акт бойынша; г) келісімнің 
езі аркылы. Осы тұрғыдан шарттардың төрт түрі анықталады: 1) нақгы (реал- 
ды), яғни заттарды беру міндеткерлігін орнықгыратын, 2) вербальдық (неме- 
се сөз жүзінде, ауызша), 3) литтеральдық (жазбаша), 4) консенсуальдық яғни 
затты, мүлікті екінші тарапка беру немесе бермеуіне карамай міндеттеме бір 
келісімнің негізінде пайда болады). Дегенмен, аталған төрт категорияның 
әрқайсысы нақты қатаң шектелген белгілі бір шарттардың аясын қамтыды.

Римдегі келісімшарт кұкығының даму тарихы оның шаруашылық 
өміріндегі қызметтік рөлінің кандай болғанын сипаттайды. Өйткені, 
келісімшарт міндеткерлігі уақыт өткен сайын өсіп, кеңейіп отырган ежелгі 
рим шаруашылығының сауда, қолөнер, ендіріс салаларының қызметін 
орнықтыратын жэне бекітетін негізгі қүқықтык нысаны ретінде маңызды 
рөл атқарды. Римнің келісімшарт кұкығы мүндай қызметтік рөлді рим 
мемлекетінің аясындағы ғана шаруашылық қатынастарды реттеумен шектел- 
ген жок, сонымен бірге орта ғасырлардағы өндіріс пен сауданың жандануы 
кезеңіндегі қатынастарды реттеуге де қолданылды.

Бір жақты және екі жақты келісімшарттар. Кез келген келісімшартта 
екі тараптың еркі көрініс табады, осы түрғыдан кез келген келісімшарт екі 
жақты мэміле ретінде есептеледі. Әрқашанда екі жақты мэміле бола түра 
жэне міндеткерліктің бір тарапка немесе екі бірдей тарапқа қатысты орнаты- 
луына байланысты келісімшарттар бір жақты жэне екі жақты деп бөлінеді. 
Бір жақты келісімшарттың мысалы ретінде карыз беру шартын алуға болады. 
Мүнда міндегкерлікті орындайтын тарап ретінде тек карыз алушы есептеледі, 
ал карыз беруші қарыз алушыдан алған сомасын кайтарып беруді талап етуге 
құқылы жэне оған ешқандай міндеткерлік таратылмайды. Екі жақты шарттың 
мысалына затты, мүлікті жалдау келісімшартын қарастыруға болады. Мүндай 
жағдайда жалға беруші затты пайдалану үшін беруге міндетті, ал жалға 
алушы өзара келісім бойынша затқа ақшалай өтемін төлеп, шарт мерзімі 
аяқталғаннан кейін оны оңды сапада иесіне қайтаруға міндетті. Екі жакты 
шарттардың арасында, яғни екі жакка бірдей міндеткерлік орныктыратын 
келісімшарттар екі категорияға жіктеледі. Кейбір шарттың түрлерінде екі 
жакка да қатысты міндеткерлік пайда болғанымен, алайда бүл шарт тең 
деңгейде немесе тең дэрежеде болмайды. Мәселен, несие шартын алатын 
болсақ, (белгілі бір жеке затты тегін пайдалануға беру) оны пайдаланушының 
(несие алушының) жауапкершілігіне затты пайдаланып болғаннан кейін оны 
иесіне бүтін жэне толық сақталған сапасында қайтарып беру негізгі міндеті 
болды. Мүнымен салыстырғанда несие берушінің міндеті кездейсок жэне 
екінші кезектегі мэселе болды. Несие берушіге катысты міндеткерліктің пай- 
да болуы оның салғырттығынан пайдалану үшін берген заты несие алушыға
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мім> (імии и.ік ііі»■ і якеліен жагдайда немесе келтірілген зиянды несие беруші 
і іи  \ и пін п бмлып, алайда оның орнына затты пайдаланушының өзі өтеген
і * 1 1 . ....... мүмкіп болды. (Мәселен, несие берушінің малы пайдаланушының
••»•>1.1111 і\|>у исмесе сырқат жұқтырған кезде).

Іиіі і іі гкі жакты келісім-шарттарда екі тарапка сэйкес келетін мэні жэне 
мнііі.і и.і Гнр ісй міидеткерліктер пайда болады. Атап айтканда, сатушының
............. ип.пі алушыға затты беру болса, сатып алушының міндеті тиісті со-
• .11 і іи імицп іаггы алумен сипатталады, яғни экономикалык тұрғыдан бұл

............ ....11ті бір-біріне балама жэне тең болып табылады. Әдетте, мұндай
ні і|м і ір ш бір тараптың уәдесін екінші тараптың уәдесімен айырбастау орын 
и н г и . і.  м г і .і түрғыдан мұндай шарттар синнстламатикалық деген атакка ие 
Пмім.і (і рексөзінен аударғандалуиа//а§даа - айырбас немссе айырбаскелісімі).

Кг іігімінарттардың жарамдылығының негіздері. Кез келген мэміле 
|и ииие келісімшарт оны жасаушы тұлғалардың еркін білдіреді. Мұндай кез- 
цм ііш шраптың еркі бір-біріне сәйкес келуі керек, яғни екеуі де бір-бірімен
.........мде болуы керек. Бұл жағдай сотепііо, яғни келісім терминімен
і»і іііп існеді. Шарт жасаскан кезде тараптар бір ортақ мәмілеге келеді. Соны- 
«и и і.іраптардыңішкісана-сезімінентуындағанолардыңеркі келісімшарттың 
і і|шм іылығының кажетті негізі болып есептеледі. Шарт жарамдылығының
....... . кажетті негізділігі ретінде келісімшарт мазмұнының заңдылығы
■ 11 імспеді. Келісімшарт кезіндегі іс-эрекетте кұкык нормаларын бұзушылык
..... мпуы керек жэне заңға кайшы келісімдермен катар мораль, адамгершілік
і.ііі ігціларын карсы жасалған келісімдер тұрмауы керек. (Мэселен, некеге 
і \ р\ і .і болмайтын міндеткерлік жарамсыз болып табылады).

Опнің мазмұны жағынан толык анықталмаған келісімшарт заңды кұшке 
ис Гюла алмайды. Егер борышқор өз калауынша кредиторға катысты бір зат- 
и.і беруге міндеттеме алатын болса, онда бұп әрекеттің іскерлік сипаты бол- 
мшіды, өйткені борышкор кредитор үшін ешкандай мэн-маңызға ие бола ал- 
мші і ын затты өткізу аркылы езінің міндеткерлігін токтатады. Егер борышкор 
крсдитордың калауынша белгілі бір міндетті орындауга мэжбүр болса, онда ол 
і |н іитордың толыктәуелділігіне түседі жэне бұл жагдай моральдық, адалдык 
кш идаларына қайшы келеді.

Міндеткерліктің нақтыланған мэн-мазмұны болуға тиісті. Сондыктан 
мшдеткерліктер нактыланған жэне нактыланбаған деп бөлінеді. Бұп екеуінің 
нсі ізгі айырмашылығы бір жағдайда міндеткерліктің мазмұны келісім- 
іііііргтың тікелей өзінде накты эрі айкын көрсетіледі. Басқа жағдайларда 
шарттағы міндеткерліктің мазмұнын орнықтыратын оның өлшемі ғана не- 
месе борышкор беруге міндетті заттардың бір қатары көрсетіледі. (Мәселен, 
»аза мен сосудтың балама ретінде біреуі гана сатылуы мүмкін). Анықталмаған 
мшдеткерліктің маңызды саласының бірі -  міндеткерліктің түрлілігі болып 
іабылады. Мұндай заттар жеке дара аныкталмай, түр-түстілік белгілерімен 
анықталады. Мэселен, модий бидайынын белгілі бір сортын экелу міндеті. 
Мұнда борышкор талап етілген заттың түрлілігін алдын ала көрсете алмайды, 
оның қайсысы кредиторға тиеселі екендігін білмейді.
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Міндеткерліктің негізін калайтын іс-әрекеттердің жиынтығы мүмкіндік 
деп аталады. (Егер де зат мүмкін болмаса, міндеткерлікте болмайды). Іс-әрекет 
мүмкіндігінің болмауы тэндік (теңіздің суын ожаумен кұю), заңнамалык (ай- 
налымнан шыккан заттарды сату), моральдік (біреуді біреуге косу) болып 
бөлінеді. Заттық тұрғыдан орындауға мүмкіндігі болмайтын міндеткерліктер 
жарамсыз болып табылады.

Рим құкығында келісімшарттың пэнін кұрайтын іс-эрекет кредитор үшін 
мүдделілік болып есептеледі. Яғни, әркім өзінің мүддесіне сай келетін мүлікті, 
затты ғана алуға кұкылы. Мэселен, ең көне эрі кең тараган стипуляңиялык 
келісімшартта кредитордың жеке мүддесінің талабы рим кұкығы дамуының 
соңына дейін сақталды. Рим құкығынын соңғы кезеңдегі шарттарында бұл 
талап жұмсартылды, мәселен, заңды күшке ие болған тапсырыс келісімшарты 
тапсырма берушінің мүддесімен емес, үшінші түлғаның мүддесіне сэйкес та- 
нылды.

Ерік және ерік білдіру. Кез келген мәмілелердегі сияқты келісімшарттарды 
жасау үшін оны жасаушылардың белгілі құкықтық қатынастарды орнықтыру 
еркінің шешімдері жеткіліксіз болып есептеледі. Түлғаның ішкі шешімінің 
бейнесі оның сырткы іс-әрекетімен сэйкестікте болмаса, күкықтық салдарға 
ие болмай, оның ішкі ерік кимылы төңірегіндегілерге түсініксіз болып, оны 
өздерінің іскерлік қатынастарында қабылдай алмайды. Сондықтан түлғаның 
еркі оның сыртқы іс-қимылымен бекітілуі тиіс. Адамның еркі эртүрлі жолдар- 
мен бейнеленеді: сөзбен, хатпен, қас-қабақ қимылымен (мэселен, басты изеу 
немесе шайқау), жэне кейбір жағдайларда үндемеу арқылы.

Кейбір мэмілелер үшін рим қүқығы белгілі бір ерік білдіру әдістерін іске 
асыруды міндеттеді, мұндай мэмілелер формальді деп аталды. (Мәселен, 
манципация, пехит, т.б.). Басқа бір мэмілелер белгілі бір нысандармен бай- 
ланысты болмай, тараптар өздерінің еркін өз қалауынша эртүлі әдістермен 
білдіруге құқылы болды, (мысалға, консенсуалдық контактілер), мұндай 
мэмілелер неформалды шартгар деп аталды.

Кейбір жагдайларда ерік білдіруші бір тараптың ішкі еркі мен сыртқы 
бейнесінің арасында қайшылықтар туындауы нәтижесінде қиыншылықтар 
пайда болып, бұл жағдай баска тарап үшін белгісіз болуы мүмкін. Өйткені, 
екінші тарап келісімшартта өзінің нағыз еркін білдіре отырып, оның екінші 
тараптың нақты еркіне сәйкес келмейтініне күдік тугызбады. Сондыктан, 
бірінші тараптың ерік білдіруінің мазмұнын сырткы іс-эрекет қимылымен 
толық эрі сөзсіз сэйкестікте деп таныған жағдайда, онда екінші тарапқа 
жазықсыз зиян келтірілуі мүмкін. Бұл мәселе адасу жағдайында орын ала- 
ды. Сонымен, рим құқығында адасу түсінігі тұлғаның іс жүзінде қалыптасқан 
жағдайды нақты түсінбеуінің салдарынан бастапқы ерік білдіру әрекетінен 
бас тарту іс-қимылын айтады. (Мэселен, нақты фактілерді білмеумен қатар 
олар жөнінде мүлде хабардар болмауы). Сонымен бірге адасудың мэнділігі, 
елеулілігі ерекше орын алады. Адасу мәміленің тікелей сипатына катысты бо- 
лады; мэселен, бір тұлға екінші тұлғаға шарт бойынша сақтау үшін ақшалай 
сома береді, ал оны алушы оны қате түсініп, оған қарыз берілген ақша деп
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.................  І.\ і /мк дайда екеуара келісімге келе алмагандыктан не сақтау
іміірн.і іп ін карі.п беру шарты да пайда болмайды, керісінше келісімнің ор- 
•іі.іііп і\. 11(<>оупіі.пік пайда болады. Сондықтан рим кұкығының нормаларын- 
іін і.і іі. імішірі іағы тұлғаның еркі бөгде адамдардың кысымынсыз саналы 
. |щ. іі і\ |і  іс- Гк іінеленуі керек. Егер мұндай еркіндік жагдайда бейнеленген 
. |іін іи . |' імі імаса, онда алдау, зорлык жэне мэжбүрлеу әрекеттері орын ала- 
н.і Аіі/ш\ (сіоіих) ұғымы рим кұқығында бірнеше маңызга ие болды. Атап
.ііі ........ касақана біреуді теріс жолға салып адастыру максатында оның
. |.і іін н (ніс іартқызып, ерік білдірген адамға зиян шектіру іс-әрекеті болып 
• .іііп 'іін.і Дегенмен, алдау ықпалымен жасалған шартты абсолютті болмашы, 
і *|імсигп деп қарауға болмайды, яғни оның кұкықтық салдары болды. Алдау 

ііі іі і іі.імсіі озінің еркін білдірген тұлғаға оның күшін жою кұралы берілді. 
М\ і і. іі гұлға сотка талап-арыз түсіру аркылы жасалған келісімшартты 
і  ̂ ішіі. п нйырып, алдауға жол берген адамнан келтірілген шығынды кайтарып 
і і \ і .і кукылы болды.

I . іісімшартты жасауға мәжбүрлеу белгілі бір тұлғаға озбырлық корсету 
ім.н с існ, оған еркінен тыс кол коюға мэжбүрлеу), немесе психологиялық 
і і і. і.ім жасау аркылы жүргізілді. Озбырлық жасап, күш көрсету жағдайы 
і.пі і п .ні шартты қасақана жокқа шығару негізінде заңға кайшы, накты іске 
ін і.ірі.і лі ан эрекет екінші тарапқа жасалған қастық немесе жауыздық іс- 
і нмі.і п.і дәлелденген кезде есепке алынды.

Коркыту немесе өмірге кауіп төндіру ықпалымен жасалған мәмілелер рим 
і ,і і.н ында өздігінен жарамсыз деп табылды. Өйткені, мұндай кездегі ерік 
Гіітцру екінші тараптың ерік білдіру ынтасына қарама-қайшылықта болды, 
. ..п п.іктан оған мэмілеге катысты таласты қайта қараудың кұқықтык құралы 
і.. |ч іц. Мұнда алдау жэне мәжбүрлеу жолдарымен келісімшарттар сияқты 
і і.|ікыгу жолымен туындайтын шарттың мазмұнына сәйкес сотка арнайы та- 
і.і11 арыз түсіруге құкылы болды. Сотқа берілген талап ең алдымен келтірілген 
ніиін а байланысты мэжбүрлеуді қолданған адамға, сонымен бірге мэжбүрлеу 
імшымен мүлікке ие болған эрбір үшінші тұлғаға карсы бағытталды. Егер 
к.іүапкер өз еркімен зэбір көрушінің талабын орындамаған жағдайда, онда 
і . ц ірілген зиянның төлем көлемін төрт есе қайтаруга міндетті болды.

Келісімшарттын мазмұны. Рим заңгерлерінің тұжырымдарында 
мшдеткерлік келісімшартының мазмұны үш түрлі термин арқылы 
ин.ікталады: с/аге, /асеге, ргаехіаге. Оаге -  ұгымы меншік кұқығына беру 
іүсінігін білдіреді, Гасеге -  осыган қатысты онды эрекетті сипаттап, оған 
карсы эрекетсіздікті білдіреді, ргаехіаге -  жеке қызмет корсету немесе баска 
і үлға үшін жауапкершілікті қабылдауды білдіреді.

Міндеткерліктің шарты жэне мерзімдері. Келісімшарттардың 
мазмұнынан эрбір шарт үшін эртүрлі маңызға ие болатын элементтері 
ніыкталады. Шарттарда онсыз одан әрі олардың өмір сүруіне жол бермейтін 
арнайы пункттері мен бөлімдері болады. Мәселен, заттың, мүліктің бағасы 
гуралы келісімге келмей тұрып, сату-сатып алу шартын жасауға болмайды. 
1>ұл сату-сатып алу келісімшартының мэнді эрі қажетті бөлімі. Сонымен катар 
күнделікті өмірде қажеттілігі аз, тараптардын ынтасына сэйкес кездейсоқ
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жагдайда жасалған шарттар кездеседі. Міндеткерліктің мұндай кездейсок 
элементі ретінде оның шарттары жэне мерзімі жатады.

Келісімнің шарты ретінде міндеткерлікке катысты заңнамалық салдарының 
болашақ оқиғаның басталуына немесе басталмауына тәуелді болатын, оның 
қай кезде болатыны не болмайтыны жөнінденгі белгісіз жағдайды айта- 
ды. Егерде келісімшарттың құкықтық салдары заңда көрсетілген белгілі бір 
жағдайға тәуелді болса, онда оның шарты жөнінде айтуға болмайды. Мәселен, 
келісім жасаушы тұлғаның әрекет кабілеттілігін міндеткерліктің шарты деп 
атауға болмайды.

Тараптар белгілі бір келісімнің шарттарын енгізу аркылы бұл келісімнің 
оның кұқыктық салдарының басталуына тәуелді болатын жағдайда болады, 
яғни бұл жағдайдың пайда болуын кейінге қалдырады. Мәселен, заттар неме- 
се мүліктер оны сатушының басқа калаға көшкен жағдайында ғана сатылуы 
мүмкін. Кейбір жағдайларда міндеткерліктің шарты оның пайда болуына емес, 
келісімнің кұқықтық салдарының тоқтатылуына бағытталады, яғни мұндай 
жағдайдың пайда болуына байланысты келісімшарт токтатылады. Мәселен, 
сату-сатып алу келісімі кезінде мынандай шарт койылады; егерде бір айдың 
ішінде сатып алу бағасы төленбесе, онда зат сатылмаған деп есептеледі.

Міндеткерлік мерзімінін шарттан өзгешелігі -  мерзім жағдайында 
қүқықтық салдарға тәуелді оқиғалар міндетті түрде басталады, алайда оның 
кай кезде басталатынын ешкім білмейді. (Мәселен, адамның өлімі). Жалпы 
мерзім екіге жіктеліп ажыратылды: а) белгілі бір уақытта басталуы белгілі 
болатын мерзім (мысалы, екі ай мерзімге жасалған келісім-шарт), б) мерзімі 
басталуға тиісті, бірак кашан басталатыны белгісіз (мәселен, өмір бойы 
пайдалану жөніндегі келісім-шарт). Міндеткерліктің мерзімі оның шарты 
сияқты кейінге қалдырылатын (келісімшарттың іс-эрекеті басталатын) жэне 
тоқтатылатын (келісімшарттың іс-эрекеті жалғасатын) деп екіге жіктеледі.

Келісімшарттын максаты (саиха) Кауза -  келісімшартты жасау 
бағытындағы ең жакын максагты білдіреді, сондай-ақ кауза шартты жасауға 
алыгі келген материалдык негіз болып табылады. Тұлға келісімшартты жа- 
сау барысында бірнеше максатты алдына коюы мүмкін, мэселен, затты, 
мүлікті сатып алғаннан кейін ол оның кәсіптік кажеттілігін түсініп біраз 
уақыт пайдаланады, содан кейін оны сатуға мүмкіндігі бар. Алайда, мүлікті 
кұқықтық тұрғыдан иелену үшін келісімшарт барысында өзінің алдына ең 
жакын максат кояды, яғни өзіне заттың келісілген кұны жөнінде міндеттеме 
қабылдау арқылы оның ен жакын максаты затты қолына алу болып табы- 
лады. Каузаның мэнін тұлғаны әр түрлі ойлау негізінде белгілі бір шешімге 
алып келетін карапайым дәлелден ажырату керек. Кейбір шарттарда олардың 
негізіне кандай мақсат (кауза) жататыны көрінбеуі мүмкін, алайда максаттың 
жүзеге асырылмауы мұндай шарттардың құқыктык салдарының басталуына 
кедергі жасамайды. Сонымен, белгілі бір шаруашылык максатпен байланысты 
жасалған келісімшарттар (мэселен, сату-сатып алу, мүлікті жалдау) каузалдык 
деп аталады. Каузалдық келісімшартта оған кол жеткізілмеген жағдайда оның 
заңдык тұрғыдан жарамсыздығына әкеліп соғады.

Келісімшарттың жасалу тәртібі. Өкілдік. Ежелгі рим кұкығында 
келісімшарттардың жасалу үдерісі олардың эртүрлілігіне байланысты бір-
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м  іи і  <>і> і м і і  іі.і Мпсслен, сң маңызды вербальдык контрактыны жасау кезін-
і«і і ...... . і м і і і ц  жіірамдылығының қажетті шарты ретінде кредитордың ын-

............... Гнірышқорға қойылған нақты сұрак түріндегі іс-кимылы есептелді.
Мііі > і'іі крсдигор борышкорға: «Маған келісілген соманы төлеуге уэде 
*чі. ін ін■" дсген сүрагына борышкор сэйкестікпен тиісті жауабын берген кез- 
іі і<і ін імімарт жасалды деп есептелді. Басқа келісімшарттарда оны жасаудың 
\ н |ні і крсдитор тарапынан басталуы да мүмкін болды, яғни мүндай кез- 
і> інірміііқор кредиторға келісімшарт жасау жөнінде үсыныс жасайды, ал

■ ............ .. оныңұсынысын кабылдайды. Егер келісімшарт консенсуальдык
..... .. жагдайда кол жеткізілген келісімнен басқа тараптар белгілі
>м і> і ім  і .м і.і іалапты (мэселен, жазбаша контракт) немесе накты контрактылар 
............ ніарттың негізгі пэнін қүрайтын заттарды беруге тиісті болды.

Гим қүкығының соңғы даму сатысында келісім-шарттар жасауға 
п і р и ш і і р д ы ң  тікелей өздері қатынасуды міндеттейтін ереже калыптасты, 
>м м м міндеткерлік байланысты орнатуға қатынаспаған тұлғаға соған сәйкес 
■ иі и ич  рлік іс-эрекеті таратылмады. Сондықтан келісімшарттарды белгілі 

іи|і піінідік аркылы жасауға жол берілмеді.
Гмм мемлекетінің жер аумағының барынша кеңейіп, оның Жерорта 

і!'іімше шығуға мүмкіндік алған ірі сауда империясына айналуы эртүрлі 
мчні імшарттар жасау барысында өкілдік институтының қажеттілігін катты 
і іі.ні стті. Алайда, бұл кездеөкілдіктіңтікелей іс-әрекеті (яғни, келісімшартқа 
і ііім с окілдік берушінің тарапынан өкілдіктің қүкықтары мен міндеттерінің 
Пірдсн пайда болуы) жалпы негіздегі ережелер бойынша жіберілмеді, тек 
, |» ипе жағдайларда ғана мүмкін болды (карыз беру шартын тек өкіл арқылы 
іішеиуға жіберілді).

Міндеткерліктін тараптары. Рим заңгерлерінің ұғымында міндеткерлік 
гііі мсмесе бірнеше белгілі тұлғалардың арасындағы қатаң жеке катынастар 
інчімдс карастырылды. Сондай-ақ, бұл жағдай кредитор мен борышкордың 
іірасындагы (міндеткерлік мазмұнының мүліктік сипатына қарамай) қатаң 
ішііланыс болып та қаралды.

Міндеткерліктің орнығуына байланысты оны орныктырған тұлгалардың 
іірасында құқыктыксалдары бар ерекше байланыстар пайда болды. Сондыктан 
грсжеге сэйкес өкіл аркылы міндеткерлікке кіруге болмады. Осындай себепке 
наиланысты келісімшарт жасауға катынаспаған үшінші тұлғанын пайдасы- 
міі кредитор борышкордан бір нэрсе талап еткен жағдайда, онда шарт заңды 
і үшке ие бола алмады: мұндай жағдайда кредиторға талап-арыз кұкығы 
осрілмеді, өйткені оның шарттағы тікелей каржы мүдцесі болмады, ал үшінші 
і арап келісім-шартка катынаспағандыктан талап кою кұкығы болмады. Оның 
үстіне шарт жасауға катыспаған үшінші тұпғаға кандай да бір міндеткерлікті 
артуға жол берілмеді. Мұндай міндеткерліктің пайда болуы жасалған шарт- 
іа үшінші тұлғамен бірге кредитор тікелей мүдделілік білдіріп, келісімшарт 
іаңды күшке ие болған кезде ғана мүмкін болды.

Міндеткерліктің тараптарының өз арасындағы жеке катаң катынастар 
іүрғысындағы түсінігі бойынша, алғашында міндеткерлік не белсенді 
іарапка (кредитордан басқа тұлғаға етуді талап ету кұкығы) немесе пассивтік
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тарапқа (бір кредиторды екіншісімен ауыстыру) мүлдем ауыстырылмайтын 
құбылыс деп танылды. Дегенмен, шаруашылык өмірдің дамуымен, елдің 
ішкі және сыртқы аймағында сауда катынастарының жандануына байла- 
нысты бұл кағидалар біршама жұмсарды, яғни шектелген деңгейде болса да 
өкілдік рұксат етілді, тұлғаны ауыстыру мүмкіндігінін теңдігі, баска тұлғаның 
міндеткерлікті орнатуға катысуы танылды.

Міндеткерліктегі түлғаны ауыстыру. Міндеткерліктің мұрагерлік 
бойынша өтуі. Кредитордың кұкыктык талабының немесе борышкордың 
міндеттерінің олардың кайтыс болуымен байланысты мұрагерлеріне ауысуы 
өте ерте кезден бастап орын алды. Мұрагерліктің кұрамына кіретін мұрагердің 
кұкын тану ежелгі дэуірдегі меншіктің отбасылык сипатын керсетті, өйткені 
үй кожайынының кредитор немесе борышқор ретінде міндеткерлікті өзіне 
алуы бүкіл отбасы үшін ортак кұбылыс болды.

Үй кожайынының тікелей кол астындағылар оның кажетті мұрагерлері бо- 
лыпесептелдіжэнеол қайтысболғаннанкейіноларғакатысты мұраны кабылдау 
жоніндегі талап кажег болмады, алайда үй кожасының көзі тірі кезінде олар 
кұқықтарын ашық білдіре алмады, өйткені мұрагерлер үй қожасының тасасын- 
да болды. Рим заңгерлері кредитордың немесе борышқордың қайтыс болуы 
жағдайындағы міндеткерліктің ауысуын мұрагер мұра калдырушы тұлғаның 
өмірін жалғастырушы деген мистикалық тезиспен негіздеді. Сондықтан, 
кредитордың немесе борышқордың тірі кезінде оның міндеткерлігін баска 
тұлғалармен ауыстыру ежелгі римнің республикалык кезеңінде мүмкін бол- 
мады. Мұндай жағдай шаруашылык натуралды болып тұрған кезде ерекше 
бір қолайсыздық туғызбады жэне міндеткерлік шаруашылык өмірде ерекше 
маңызға ие болмады. Бертін келе ішкі, сырткы және теңіз саудасының даму- 
ына байланысты міндеткерліктің қозғалмайтын жағдайына төзуге болмады. 
Өйткені, келісімшарттар күнделікті кұбылыс ретінде каралып, міндеткерлік 
рим азаматтарының мүліктік құрамында маңызды рөл атқарды. Қарыштап 
дамыған сауданың мүддесі міндеткерлікті жұмылдыруды талап етті.

Шаруашылық омірдегі бұл қажеттілікті қанағаттандыру үшін, талап 
кұкығын беру максатында ерте кезден бастап жаңашылдык (новация) немесе 
міндеткерлікті жаңарту қолданылды. Жаңашылдыктын мэні кредитордың, 
борышқордың жэне ол өз құкығын беруді талап етуді ниеттеніп, үшінші 
тұлғамен жалпы келісім жасайды, бұл тұлға борышкермен бастапқы 
міндеткерліктің мазмұны негізінде келісім жасап, алғашкы міндеткерлікті 
жаңа міндеткерлікпен ауыстыру мақсатын кездейді. Алайда, мұндай талап 
ету кұкығын беру шаруашылык өмірдің қажеттілігін қанагаттандырмады. 
Жаңашылдықтың (новацияның) тиімсіздігі мынадан көрінді; бұл жағдай 
тіпті борышқордың қатысуымен жаңашылдықты іске асыру кезінде бір кре- 
диторды екіншісімен ауыстыру туралы борышкордың келісімі талап етілді, 
мұндайда борышкор кредитор арқылы өзінің талап ету құкығын баска біреуге 
беруге мүдделілік білдірмеді жэне бір кредиторды екіншісімен ауыстыру 
максатындағы жаңа келісімді жасауға әркашан да дайын еместігін білдірді.

Римнің шаруашылык өмірі талап ету құқығының тікелей жұмсак түрін 
іске асыруды талап етті. Ол цессия деген атауға ие болды. Бұл мақсат
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рнін .. ........ . н іі^уіиііу иисгитуты пайдаланылды. Римнің формулиярлык
.......... .. ічіі н ііі жүргічу талапкер мен жауапкердіц тікелей өздері аркылы

............. .. лі' Оекііі иен формальдылықты сактаған жағдайда, немесе
нм|ін|іміі п. іі.іі- /к;іі.цііііда «согпііог» немесе «ргоситаІог»деп аталатын өкілдер
.............. *урі ні і іі Мүидай жағдайда өкіл аркылы жүргізілетін талап-арызда
............ . . | • ііи орны ауыстырылды; яғни талап коюшының арызының негізгі
м.им\ііы пмидис бсруиіінің атына жазылды, ал ұйғарым жасау аркылы беру 
н*м... ііін шргу окілдің атына жазылды. Сонымен, егерде өкіл талапкердің
.............. иііпі-гсііде галап-арыз канғаттандырылды, өз кезегінде талап бойын-
ні.і ......... ііиу окілдің атына жасалды, ал сенім білдірушінің алдында есеп
п» р\ і ірі н і і м с н  окіл оған алынған затты беруге тиісті болды, талап-арыздың
.... . і.і о і і  нріліп алынған борышкордың өкілі сенім білдірушіден төленген
............ орпын толтыруды талап етті.

і ніи.імсн бірге рим кұкыкығында жүргізілген ңессияның нақтылығын 
н м м і и м і і с ы  і егу үшін кейбір түзетулерді енгізу қажеттілігі туындады. Бұл 
і у >■ і ч н р ііц мэні төмендегідей болды. Борышқорды цессияның өтетіні
 •  .. ;і идын ала хабардар етті, яғни хабарламаны алған борышкор алғашқы
і.рі імиірга големеуге тиісті болды, егер де толеген жағдайда оның төлемі
........ . ііін.інбады, ал жаңа кредитор оған төлемді төлеуге талап ету кұқығы
........ . Цессионарийдің мүддесіне зардап келтірілмеуі үшін кредитордың
інііі ырысының ауыстырылған немесе қайтыс болған жағдайында 
......ионарийдің дербес талап кою кұкығы болды.

Кирыздын ауысуы. Рим құқығы бойынша міндеткерлікте бір борышқорды
• і.иііііісімен ауыстыру мүмкіндігі болды. Егер де жалпы ереже бойынша 
і.ргтггордың тұлғасы борышкор үшін елеулі маңызы болмаған жағдайда 
і»ірі.ішқордың ңессия жөніндегі талап ету құқығын мэлім етеді, оның цессияға 
•. іи імін сұрамайды. Ал борышкорды ауыстыру ісі басқаша сипатта болды. 
Ң  і жіігдайда борышқор тұлғасынын кредитор үшін елеулі маңызы болды,
...... . ол міндеткерлікті мойындай отырып, борышқордың ұқыптылығына,
. .|іі.і11 іііушылығына жэне төлем қабілеттілігіне сенім білдіреді, ал оның орны- 
мп кглген жаңа тұлға кредитордың сеніміне ие болмауы мүмкін. Сондықтан бір 
іінрі.ішқорды екіншісімен ауыстыру немесе қарызды аудару тек кредитордың 
м ік імімен ғана мүмкін болады. Сонымен бірге қарызды аудару жаңашылдық 
ш.ігіінында (новация), яғни бастапкы борышқормен кредитордың арасындағы 
мшдеткерлікті токтату максатын көздейтін жаңа борышқормен кредитордың 
нріісындағы жаңа келісімшартты жүзеге асыру арқылы жасалады.

Һірнеше кредиторлармен немесе борышкорлармен арадағы 
міндеткерлік. Кез келген міндеткерлікте екі тарап болады: кредитор (белсенді 
і ирап) жэне борышкор (белсенді емес тарап). Тараптың эрқайсысы бір немесе 
ічрнеше тұлғалардың катысуымен сипатталуы мүмкін. Егер міндеткерлікте 
шрнеше кредиторлар немесе борышқорлар болған жағдайда олардың өз 
.іраеындағы жэне басқа тарапқа катынастары эр кезде біркелкі болмайды. 
Міндеткерлікте бірнеше кредиторлар немесе борышқорлар өзара тең емес 
.кіігдайда болады, яғни біреуі негізгі, енді біреуі қосымша рөл атқарады,
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мәселен міндетті орындаушы (баска түлғаның міндетін орындау үшін өзіне 
жауапкершілік алушы тұлға).

Міндеттемелерде бірнеше кредиторлар немесе борышкорлар ұлестік 
құкыкка ие болып немесе ұлестік міндеттер аткаруы мүмкін. Барлык 
жағдайларда міндеткерліктің мазмұны оның шаруашылыкка катысты мэнін 
бұзбай бөлінетін кезде (бөлінетін міндеткерліктер деп аталатын, мәселен 
акшалай соманы төлеу міндеткерлігі) заңмен не келісіммен эрбір кредитордың 
толық кұкығы бекітілмеді, сондықтан эрбір бірнеше борышқорлардың 
жауапкершілігі үлестік кұқык немесе міндет негізінде орын алды. Мәселен, 
ағасы мен інісі екеуара жауап беретінін бір-біріне ескертпей, біреуден 200 
сестерций (римнің акша бірлігі) карыз алды: мұндай жағдайда олардың 
эрқайсысы қарызға алынған соманың жаргысына борышқор деп танылды.

Бірнеше адам кұкық бұзушылық жасаған кезде (мәселен, ұрлық) эрбір 
кінәлі толық сомада айып төлеуге міндетті болды, яғни олардың бірнешеуінің 
біреуі ғана айыппұл төлеген жағдайда басқалары жауапкершіліктен босатыл- 
мады, кредитор қанша борышқор болса, сонша айыппұл сомасын алды.

Сонымен бірге бірнеше кредиторлар мен борышқорлардың міндеттемелері 
болған жағдайда кредитордың эрқайсысы бір кредиторға төлеу аркылы барлык 
міндеткерлікті орындауды талап етуге кұкы болды, мұндай кезде борышкор 
барлық кредиторға катысты міндетінен босатылды жэне кредитор кез келген 
бірнеше борышкордан барлык міндеткерлікті орындауды талап етуге кұкы 
болды, деғенмен бір борышқордың қарызды төлеуі барлық борышкерлерге 
қатысты міндеткерлікті токтатты. Мұндай міндеткерліктер -  ынтымақтастық 
міндеткерлігі деп аталды, яғни бірнеше кредитордың эркайсысы 
борышкордан талап ету кұкығы болса, онда активтік ынтымақтастык, егер 
бірнеше борышкордың эркайсысы кредитордың алдында міндетті болса, онда 
пассивтік ынтымақтастык болып есептелді.

Міндеткерлікті орындау және орындамаганы үшін жауапкершілік. 
Міндеткерлікті орындау. Өзінің табиғаты тұрғысынан міндеткерлік- 
уакыгша, көп жағдайда еткінші. сондыктан тоқтатылуға тиісті катынастар 
болып есептеледі. Міндеткерлікті тоқтатудың ең дұрыс эдісі — оны орындау 
(қаржы міндеткерлігіне қатысты «төлем» термині қолданылады).

Борышкорды міндеткерліктен босату үшін біркатар қажетті шарттарды 
сақтау қажеттілігі туындайды. Біріншіден, өзінің мүлігін басқаруға толық 
қабілеті бар тұлға арқылы жүргізілуі керек. Борышқордың міндеткерлікті 
жеке орындауы оның мазмұнының қатаң жеке сипаты болған жағдайда талап 
етілді (мәселен, суретшінің суретті салу міндеткерлігі). Егер борышкордың 
жеке касиетінің елеулі маңызы болмаса, міндеткерлікті тек кана борышқор 
емес, кез келген үшінші тұлға орындауы мүмкін болды (егер үшінші тұлға 
кателесіп ботен біреудің карызын толесе, оған төленген соманы кайтарып алу 
үшін талап мүмкіндігі берілді).

Екіншіден, міндеткерлікті орындау оны қабылдауға кабілетті адамға 
қатысты жүргізілуге тиісті болды. Сонымен кредитор (егер ол өзінің мүлігін 
баскаруға кабілетті деп танылған жагдайда) оның заңды эрі сенімді өкілі
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i 'іі. •«»* ііі імшіірпа арнайы керсетілген міндеткерлікті орындауды талап ету-
ii і  ̂і і и і.і (шр іұлға.

\ іиіпшһичі, міндеткерліісгі орындау оның мазмұнына катаң сэйкес бо- 
IVМ і" |ч-к О ііы ң  мэнісі; кредитордың келісімінсіз борышқор міндеттемені
............ . іі*іі орындауға кұкы болмады. Тараптардың келісімі бойынша
............ч рііікіің іатының орнына оны жабу үшін баска мүлік беру мүмкін

Піииі.і, (IV I юлемді немесе орындауды ауыстыру деп аталды. Сонымен бірге 
нмиі ріін іі.ік кезеңдегі Юстиниан заңдарында борышкорга кредитордың
............ . карызды жабу үшін ақшалай соманың орнына тиісті бағасына
і чііһм с ссогітеп, жер телімін беруге рұксат етілді.

I' і і II ғасырдан бастап Жерорта теңізі аймағында сауданың жан-жакты 
і і і м м .і і і і і  байланысты империяның эр аумағында турагын түлғалардың 

іірш і.ш даі ы жасалатын келісімшарттар іс-тэжірибеге ене бастады, яғни та- 
Vи|< і.і|< келісім жасалатын орындардан тыс жерлерде болып (мэселен, Римде 
\і|ірикапың бидайы сатылады) олардың бағасы эр жерде әртүрлі болды жэне

і міндеттеме орындалу орны деген атауға ие болды. Жалпы ереже бойын- 
........ орнына тиісті міндеткерлікке талап кою мүмкін болатын жер
i і і і  і . і  гм.і, әдетте мүндай орын борышкордың түрған жері есептелді немесе 
інр іираіпың ынтасы бойынша Рим таңдалды.

/ ортіншіден, міндеттемелер келісімшарттарда көрсетілген оның сипа- 
іі.ііиііі немесе оны жасау жағдайларынан туындайтын белгіленген мерзімде
• |.і шдалуға тиісті болды (баска жерде болған тауарды сату кезінде борышкор 
нііі.і іұрыстап тасымалдау үшін өзінің карамағында белгілі бір уакыты 
іиі'іді.1). Міндеткерлікті мерзімінен бұрын орындау кредитордың мүддесі 
н\ п.шмайтын жағдайда да мүмкін болды, мәселен, тегін пайдалануға берілген 
ні 11 і.і мерзімінен бұрын кайтаруға рүксат етілді, алайда мұндай затты, мүлікті 
1. 1> имінен бұрын кайтару тек кредитордың келісімі аркылы жүргізілді.

Орындаудын мерзімін өткізіп алу. Борышкордын мерзімін өткізіп
i i  і >  і . і .  Рим құкығында міндеткерліктің мерзімін өткізіп алу борышкор 
уіііін тиімсіз салдарға экеліп соктырды. Мұндай жағдайларда кредитор 
мііідегкерлікті орындамаудың салдарынан пайда болған шығындардыңтолык
• і|>ііі.ін толтыруды талап етуге кұкылы болды. Ең алдымен рим заңгерлері 
порышқордың өз міндеттемесін орындауды өткізіп алуының салдарының 
і .і іиы ережелерін неғіздеді. Мәселен, борышқор кұлды белгілі бір мерзімде 
кредиторға өткізіп беруге міндетті болды, алайда борышқор орындау мерзімін 
шкізіп алған жағдайда ешкандай кінэсіз болса да, кұл іс жүзінде өлтірілуге 
іиісті болды, дегенмен бұл жағдай борышкорды міндеткерліктен босатпады, 
і.ішсрлердің бейнелеуінше кұл «өлі күйінде» кредиторға беріліп, яғни оның 
і ірі кезіндегі кұны төленуге тиісті болды.

Ворышкор үшін тағы бір тиімсіз салдардың бірі -  келтірілген зиянның 
орпын толтыру үшін кредиторға берілетін мүлік сомасынын мөлшерін 
кеміту мүмкіндігі болғанымен, бұл жағдай борышкордың жауапкершілігін 
ііайтпады, өйткені осыған дейінгі міндеткерлік затынын кымбаттауы алы- 
натын соманың мөлшерін көбейтті. Алайда, міндеткерлікті орындаудың 
мерзімінің өтуіне катысты мүліктің ең жоғарғы кұнын тек ұры гана төледі,
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ал міндеткерлік келісімінің мерзімін өткізіп алған кез келген борышкордың 
заттың жоғарғы бағасын төлеуі кредитордың дэлелдеуі бойынша 
борышқордың өз міндеттемесін мерзімінде орындаған жағдайда кредиторға 
берген затының жоғарғы бағаға сатылуы анықталған кезде ғана мұмкін бол- 
ды. Міндеттемені орындаудың мерзімін еткізіп алуға қатысты кредиторға 
қатысты қолданылатын шараның бірі — айыппұл ретінде пайыздық үлесті 
өндіріп алу болды.

Борышқордың міндеттемені орындаудың мерзімін өткізіп алу іс-әрекетінің 
аяқталуы оның кредиторға осы мерзімдегі мүліктің нақты барлық сомасын 
төлеп, тараптар міндеткерлік қатынастарды жалғастыру үшін жаңа орын- у 
дау мерзімін жасау үшін өзара келіскен жағдайда мүмкін болды. Алайда, 
орындаудың мерзімін өткізіп алу іс-әрекетінің тоқтатылуы оның жаңадан пай- 
да болған салдарын жоя алмады.

Кредитордың орындау мерзімінің өтуі оның ешқандай себепсіз 
борышқордың міндеттемені орындау жөніндегі үсынысын қабылдамау 
жағдайында пайда болды. Мұндай институттың танылуының негізіне орында- 
уды қабылдау оның тікелей міндеті емес, тек оның құқы ретінде қаралды, алай- 
да кредитор міндеткерлікті орындауды жеткілікті негізде қабылдамағаны үшін 
зардап шекпеуі тиісті. Кредитордың міндеттемені орындауды қабылдамаудың 
борышқор үшін тиімсіз салдары қарызды, мүлікті үзақ уақыт сақтау жэне оның 
тұтастығы үшін жауапкершілік қажеттілігінің пайда болуымен көрініс тапты. 
Сондықтан кредитордың міндеттемені орындаудың мерзімін өткізіп алуының 
салдары ең алдымен борышқордың жауапкершілігін әлсіретті; яғни егер де 
осыған дейін борышқор міндеткерліктің сипаты бойынша жеңіл абайсыздық 
әрекет үшін жауап берген болса, кредитордың орындау мерзімін еткізіп алған 
сәттен бастап борышқор тек қана қасақана және дөрекі абайсыздық эрекеттері 
үшін жауап берді, егер қарыз пайыздық болса, оны төлеу тоқтатылды. Одан 
эрі борышқорға қарыз заты жөніндегі міндеткерліктен босатылуға мүмкіндік 
беріліп, ол мүлік сот ғимаратына немесе храмға тапсырылды.

Міндеткерлікті орындамағаны үшін борышкордың жауапкершілігі.
Өзінің алған міндеткерлігін орындамаған немесе тиянақгы орындамаған 

жағдайда борышқор кредитордың алдында жауап берді. Түзелмейтін 
борышқорлардың жауапкершілік нысаны эр түрлі тарихи кезеңде бірдей 
болмады. Көне кезең дэуірінде жауапкершілік жеке сипатта болды; яғни 
борышкордын өзіне бекітілген міндеткерліктерін орындамағаны үшін 
(кредитордың тікелей өзі арқылы) тікелей жеке басына бағытталған шара- 
лар қолданылды (түрмеге жабу, құлдыққа сату, тіпті өлімге кесу). Мұндай 
жеке жауапкершілікке қатысты нормалар X II кесте заңдарында көрсетілді. 
Уақыттың өтуімен жауапкершілік нысандары жұмсарды: міндеткерлікті | 
орындамаған борышқор ендігі жерде өзінің жеке басымен емес мүлігінің 
негізінде жауап берді. Дамыған рим құқығы кезеңінде борышқор өзінің 
міндеткерлігін орындамаған немесе тиянақты орындамаған жағдайда 
кредиторға келтірілген зиянды калпына келтіру міндеті қойылды.

Рим құқығында борышқордың жауапкершілігі кінэлілік қағидасына 
негізделді, яғни ол кредиторға келтірілген залалдың пайда болуына кінэлі деп 
есептелген жағдайда ғана ол үшін жауап берді. Борышқордың кінәсі эртүрлі



іі мі і іі іі- Гюлды. 1{ц ауыр жэне жасауға болмайтын кінэнің нысаны кредиторға 
. ні и .ііі.і іпмн келгіру болып есептелді. Мэселен, белгілі бір тұлға өзінін пай- 
ні іиңуі.іііда, сакгауында жэне коймасында болған затты, мүлікті баска біреуге 

і» |і\ 11 міндсгіі болған кезде, меншік иесіне касакана зиян келтіру максатын 
м м  и и . ( і і п .і бүлдіру немесе жойып жіберу әрекетін жасайды. Кінэнің баска 
ічI> і у|іі абайсыздық және ұкыпсыздык. Ол екі сатыға бөлінеді; дөрекі
. . . . . . . . .  і . і і д і . і қ  жэне жеңіл ұқыпсыздык. Бұл ұғымдарды рим заңгерлері
тм і и ктідей неғізде анықтады. Дөрекі абайсыздык жағдайында кез келген 
• >1 • і н ацгейдегі адам алдын ала алатын жэне түсінетін әрекетті белгілі бір 
і у іи і і і і і .ің  алды-артын ойламай, түсінбестікпен жасауы. Женіл ұкыпсыздык
........ . эрі қамқор кожайынның мінез-құлкы болдырмайтын іс-әрекетті
іііі .■ ім Сондықтан, борышкорға қамқорлык жасау міндеті жүктелді, талап 

1 1  Ілстін қамқорлық шаралары келісімшарттарда эр түрлі болды; талап етілген 
іііімнориықты сақтамау абайсыздықтың кінэсі болып қаралды.

Ішрышқорға жеңіл абайсыздык кезіндегі катаңдау жауапкершілік кейбір
...... . імдердің тек қана кредитордың мүдцесін ғана көздеп жасалмайтын
і п і.ійларында ғана қолданылды. Мэселен, затты тегін сақтауға қабылдаған 
і і.і м бүл келісімге мүдделі болмады, сондыктан ол затты бүлдіруге немесе 
ііпіи.ім жіберуге катысты дөрекі абайсыздық белгілі болған кезде ғана жа- 
унм бсрді, ал затты тегін сақтап, жеңіл ұқыпсыздык жасағаны үшін жауапка 
іирп.ілмады. Керісінше, зат, мүлік тегін пайдалануға берілген тұлға жеңіл 
\ і.і.иісыздық эрекеті үшін жауап берді, өйткені ол мұндай келісімшарттың жа- 
і і іуына мүдделі болды.

I герде тұлға міндеткерлікті орындау барысында жан-жақты ұқыптылык, 
ішмқорлық шараларын жасаған кездің өзінде кредиторға зиян келтірілсе, ол 
і і і к-іісоқ залал (сакиз) деп есептеліп, оған ешкім жауап бермеді. Мұндай 
і іі іаііда, іс жүзінде кездейсоқ кезде басталып, жойылған немесе бүлінген 
іпі іарға меншік иесі шыдамдылықпен қарауға міндетті болды.

(иянды (залалды) қалпына келтіру. Рим кұкығында келтірілген зи- 
ннды немесе залалды қалпына келтірудің мүліктік яки мүліктік емес сипа- 
м.і болды. Ең алдымен рим кұқығында мүліктік зиянды қалпына келтірудің 
грскше маңызы болды. Зиянды қалпына келтіру міндеткерлігінің негізіне 
ііукықбұзушылық немесе деликт алынды (мэселен, бөтен біреудің мүлігін 
*ою немесе бүлдіру). Мұндай міндеткерлік ең алдымен кез келген келісім- 
ш.ірггы орындамау немесе тиянакты орындамау жағдайларында пайда болды, 
. пііымен бірге арнайы келісім бойынша белгілі бір жағдайлардың салдарынан 
іч-п ірілген залалды қалпына келтіру міндетін мойнына алды. Рим заңгерлері 
ііпмі ұғымының екі элементін бөліп көрсетті; а) жағымды шығын, яғни белгілі 
(іір гұлғаның мүлігінің кұрамында болған заттан айырылу, б) тиімді пайда- 
і.іп айырылу, яғни дұрыс қалыптасқан жағдай кезінде белгілі бір тұлғаның 
мулігінің құрамына түсуге тиісті құндылықтардың түспеуі.

Келтірілген зиянды қалпына келтірудің мөлшері кейбір кездері 
-ксткізілмеген, көзі жойылған және бүлінген заттардың нарықтық құны 
іюйынша анықталды, ал көп реттерде заттың, мүліктің кұнының мөлшері 
иііқты жағдайды есепке ала отырып реттелді. Мэселен, заң нормаларының

4 9



ережелеріне жүгінсек, егер кұл-актерлердің труппа тобындағы кұлы 
өлтірілген болса, оның өліміне қатысты зиянды калпына келтіру кезіндс 
ансамбльдегі тэртіп бұзушылык есепке алынып, калған кұлдардың нарықтық 
кұны төмендейді. Алайда, жэбір көрушінің тұлғага катысты жеке эртұрлі 
жақындығы назарға алынбайды, мәселен, өлтірілген құл зэбір көруші құл 
иеленушінің ұлы болған жағдайда оның ата-аналық жакындығы есепке алын- 
байды. Келтірілген зиянды қалпына келтіруді анықтау барысында егер де бұл 
залал зэбір керушінің өзінің бейғамдығынан, ұкыпсыздығынан пайда болса, 
зиянды калпына келтіру жөніндегі талап есепке алынбайды. Мәселен, қ р  
иеленуші өзінің құлдарын асырау ұшін біреуден бидай сатып алды, алайда 
сатушы оны жеткізіп бермеді. Ал сатып алушы осының салдарынан аштані 
өлген құлдарына қатысты зиянды қалпына келтіруді талап етті.Бұл кездегі, 
рим құқығының талабы бойынша кінэлі тұлға өлген кұлдардың құнын емес, 
жеткізілмеген бидайдың кұнын калпына келтіруге тиісті болды, ал сатып 
алушы бидайды басқа орыннан сатып алып, өзінің кұлдарын аштық өлімнен 
құтқарып қалуға міндетті болды.

Сонымен бірге рим кұқығында келтірілген зиянды калпына келтіруге 
нақты негіз болатын оның ең жақын салдарының фактісі бола алатын тікелей 
шығын (жанама шығын емес) ғана есепке алынып, келтірілген зиянның орны 
толтырылды. Мэселен, бөтен біреудің ғимаратын бүлдірген адам оған кажеттіі 
жөндеу кұнын ғана төлеп, жәндеу кезіндегі ұрлыкка қатысты эрекеттер үшін 
жауап бермеді.

Негізгі терминдер

ОЫіңаііо -  обязательство -  міндеттеме
ОЫідаІіо паіигаііз — натуральные обязательство -  табиғи міндеттеме 
ОЫі§аІіо ІоІІІшг -  обязательство прекращается -  міндеттеме тоқтатылады 
ОЫі§аІіо еххііпциігиг -  обязательство погашается -  міндеттеме өтеледі 
Оаііо іп зоІіШгп -  замена исполнения обязательство -  міндеттеменің орын- 

далуын ауыстыру
Оерокііо -  внесение предмета исполнения обязательства на хранение - I  

сақтауға міндеттеменің орындалу затын енгізу 
Сошрепкаііо -  зачет -  есепке жатқызу
СопГияіо -  совпадение должника и кредитора в одном лиңе -  несие 

берушімен борышқордың бір тұлғаға айналуы
Кетізко (ІеЬіІі -  освобождение от долга -  борыштан босату 
МоЬаііо -  обновление обязательства -  міндеттемені жаңалау, новация 
ОеІео;аІіо -  обязательство путем замены его субъектов -  міндеттемені 

субъектілерді ауыстыру арқылы жаңарту
Сеззіо -  изменение личности должника без разрушение первоначального 

обязательства -  алғашқы міндеттемені бұзбай несие берушіні өзгерту 
Ехрготізхіо -  изменение личности должника -  борышкорды өзгерту 
Агта -  задаток -  кепілпұл
Зііриіаііо роепае -  неустойка -  тұрақсыздык көлемі 
Арготіккіо -  поручительство -  кепілболушылык



Гіі'шг. Нсіисіа, һуроіһесагп -  виды зал о га - кепіл түрі
• 1111>.і иииа, небрежность -  кінэ, салақтык
И п іи ч  умысел, касакана
< і.и. случай -  оқиға

< уішкіар мен казустар

I І\ I інлеттеменің пайда болу негізі болып не табылады?
' Ііішима міндеттемеден факультативті міндеттеменің айырмашылығы 

ими піп?
I Іінска шетелге кетуіне байланысты өзінің досына малын тастап кетті. 

I' іііііпаіііі келгенде жер сілкінісі салдарынан малының өліп қалгандығын 
0 |и щ Ьірақ бұған қарамастан ол досынан малының ақшасын қайтаруды талап 
ім і Ьүны ол досында малының барлығымен жэне малының өлуіне досының 
........ . скендіғімен түсіндіреді. Мүндай кезде заң кімнің қүқын қорғайды?

I ІІесие беруші кепілге А.А-ның имениесін алды. Шартта көрсетілген 
мі |і пм откен соң А.А. несие берушіге қарызын қайтармайды. Борышқорды үш 
Iіі і іч керткеніне қарамастан жэне ол қарызды қайтармағандықтан А.А.-ның 
нмсииссін несие беруші сатады. Сатқан кезде несие беруші де міндеттеменің 
11|іі.і11 іл імағаны үшін алынатын қарыздан артық ақша қалғандығын білген 
ііц|іі.ііпқор несие берушіден соны талап етеді. Борышқордыкі заңды ма? Име- 
нііі' һсиілге салынғандықтан ол оның меншігі еместіғіне байланысты, сатудан 
......  ііі ақша да оған тиеселі емес пе?

’> І іер де келісімшартта ешнэрсе көрсетілмесе міндеттеме қай жерде 
н|и.иідалады?

ь Міндеттемені орындау ретінде борышқор үй салуға міндетті еді. Алайда 
п і ііиқ асгынан ауырып қайтыс болды. Бүл бөлінбеғен міндеткерліктің орын- 
іішуин кімнен талап етуғе болады жэне бүл талап заңды бола ала ма?

/. Борышқордың бірнеше қүлдары болды. Өз міндеттемесін орындау үшін 
и іі к үлдың біреуін беруге міндетті болды. Егер де мәміледе көрсетілмеген 
і .и іайда қүлды таңдау кімнін қүқығында болды?

X. Кепілге берілген атты кепілүстаушы өз бетімен пайдалана бастады. 
і іні.щ атты пайдалануға күқығы бар ма?

(>. А.А. қүлдар сатып алу үшін Б.Б.-дан ақша қарыз алды. Алайда, төлейтін 
мсрзімі келгенде А.А.-да ақша болмады, сондықтан кредиторға жер беруге 
ііісіііім қабылдады. А.А. бүлай істеуге қүқығы бар ма? Б.Б. өз тарапынан 
іисрдін орнына ақша талап етуғе қүқы бар ма?

10. Екі айлық бүзау тана ретінде сатылды. Бүл мәміленің заңды күші бар
ма?

11. Жер сілкінісі кезінде Н.Н.-ның малы қамалған А.А.-ның сарайы қирады. 
( Кының салдарынан екі сиыры өлді. Н.Н. шығынды қалпына келтіруді талап 
е гс ала ма?

12. Жасы 25-ке толмаған түлғамен жасалған мәміленің ерекшеліғі неде?
13. Рим заңгерлерінің мына мәселелер бойынша эртүрлі пікірлерін атаңыз: 

міидеткерліктің мазмүны, міндеткерліктің түрлері, келісімшарттардың клас- 
еификациясы.
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14. Сақтау үшін бірнеше тұлғалар арқылы берілген мүлікке кімге талап 
қоюға болады?

15. А.А. Б.Б. -  К-үл сатып алды. Алайда, Б.Б. құлдын ауру екенін ескертпеді, 
Мұндай жагдайда А.А. телеген ақшасын қайтарып алуға немесе бағасын 
түсіруге құқығы бар ма? Қүлдың сырқаты ашық немесе жасырын кемістік 
бола ала ма?

Өз бетінше дайы ндалуға арналган тест сүрактары

1. Борышқорлар жалпы қарыз көлемінің тең бөліктеріне бірдей қатынасып, 
олардың пропорпионалдық санына қарай жауап беретін міндеткерлік қалай 
аталады? I

• ынтымақтастық
• үлестік
• натуралдык
• бөлінетін
• факультативтік

2. Борышқордың екі эрекеттің ішінен біреуін жасауға болатын міндеткерлігі 
калай аталады?

• факультативтік
• баламалылық
• эртүрлі
• натуралдық
• цивильдік

3. Оаге дегеніміз -
• беру
• жасау
• пайдалануға беру
• сатып алу
• сату

4. Затты, мүлікті беру арқылы бекітілетін міндеткерлік дегеніміз -
• нақты шарт (контракт)
• консенсуальдык шарт (контракт)
• вербальдық шарт (контракт)
• литтеральдық шарт (контракт)
• пакт

5. Алдагы белгісіз оқиғаның іс-әрекетіне тэуелді келісімшарт қалай ата- 
лады?

• шартты
• абстрактілік
• ерік-жігер
• екі жақты
• казустық
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7-д э р і с. МІНДЕТКЕРЛІКТІҢ ЖЕКЕ ТҮРЛЕРІ

I К» міісімшарттың түсінігі.
)  Іж іісімшарттын классификациясы (жіктелуі).
> Игрбальдық (ауызша) шарттар.
I Консснсуальдык шарттар.
*> ІЧ илдық (нақты) шарттар.

Іимісімшарттын түсінігі. Рим құқығы жүйесінде келісімшарт дегеніміз 
ПІр нсмссе бірнеше түлғалардың өзара міндеткерлікті орнатуы жөніндегі 
һ <  и <  і м і . Іс жүзінде рнмдегі міндеткерліктің кайнар көзі шарт (сопігасШк) бол- 
н,і і Ірыстың контракт термині шарт сөзінің мағынасын білдіреді. Алғашкы 

м і ц' контракт термині тек келісімшартка ғана емес міндеткерліктің баска да 
іурпсріне таратылды. Алайда, біртіндеп сопІгасШз сөзі тараптардың келісімі
....... пайда болып жэне талап коюшылык корғауды колданатын арнайы
>|іі иакгы маңызға ие болған келісімшарттык эрекеттің мәніне ие болды.

Кгііінірек рим заңгерлері екі жікке бөлінетін (сопуепііо) яғни келісімнің 
і .і іін.і түсінігін жасауға талпынды; а) сопігасіик -  яғни талап қоюшылық 
рн і| ц ; іуды пайдаланатын келісімшарт жэне б) расіит -  яғни талап қойылмайтын 
һолісім , мұнда пакты бойынша корғау оған жүгініп, қарсылық көрсету түрінде 
і ^рі ізілді. Атақты рңм заңгері Ульпианның түсіндіруінше, сопүепііо сөзі 

.1 і.імдар эртүрлі себеп-сылтаумен әр аймақтан бірігіп, бас косып бір ортақ 
кіміісімге келуін білдіреді.

Кез келген шартта екі тараптың еркі көрініс табады, өйткені бұл -  екі 
«іі.іқты мэміле. Тек кана бір тарапқа немесе екеуіне бірдей міндеткерліктің 
приатылуына байланысты келісімшарттар бір жақты жэне екі жақты болып 
інніінді. Мәселен, сату-сатып алу шарты екі жақты, ал қарыз беру шарты 
іир жақты. Келісімшарт жарамды болып, оның жарамдылығына қатысты 
шаргтардың барлығы тегіс сақталған кезде есептелді. Мүндай шарттар 
іомсндегідей болды: келісімшарттың белгіленген нысанын сақтау; түлғаның 
гркі мен ерік білдіруінің сәйкес келуі; келісімде елеулі шарттардың болуы; 
кслісімшарт негізінің болуы. Ерік -  белгілі бір түлғаның келісім жасауға 
наі ыттлған ынтасы. Ерік білдіру -  еріктің ішкі көрінісі, бейнесі. Егер де 
і-олісімшарі қорқыту, алдау немесе адастыру ыкпалымен жасалған жағдайда 
срік білдіру мен түлғаның еркі сәйкес келмейді. Дегенмен, келісімшарт пен
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міндеткерліктің кұісыктык жағына қатысы бар адасушылықтың құқықтық 
мэні болмады. Құкыктык адасушылық ретінде мәміленің сипатындағы, 
мэміленің затындағы, міндеткерліктің дэлелі жөніндегі қателіктер есептелді. 
Келісімдерде тараптардың еркі ерікті жагдайда бейнеленуге тиісті бол- 
ды. Сондықтан еріктің ерік білдірудегі толық болмауының жағдайлары 
балалардың, есі ауысқандардың, қалжың ретінде немесе басқа да бір жалған 
іс-әрекеттерді жасыру арқылы тұлғанын заңды еркінің бейнесі көрініс 
таппаған сәттер есептелді. Келісімдегі заңдык негіздегі еріктің болмауы не- 
месе толық болмауы бастапқыдагы заңсыздық эрекет күшінің ықпалынан 
немесе келісімнің шарттарын әдейі жоққа шығарған кезде пайда болады. 
Сондықтан кез келген келісімді сипаттайтын оның елеулі шарттары болады. 
Мұндай шарттар болмаған жағдайда келісімдер өмір сүре алмайды және ол 
жасалмаған деп танылады. Кез келген келісімнің табигатында тараптар өзара 
сәйкестендіретін мэнді шарттары болды. Ең бастысы келісімшарт өзінің 
мақсаты мен мазмұны жағынан заңды болуға тиісті. Келісімшарт өзінің 
мазмұны жағынан аныкталган болуы керек, онын ішінде затқа, іс-эрекетке 
катысты анық болып, адам іс-эрекетінің міндеткерлік мүмкіндігін алдын ала 
карастыруы керек. Сондай-ак, келісімшарт кредитордың мүддесін білдіруі 
керек. Келісімшартты жасау үшін оған мүдделі тұлғанын өзінің құқықтық 
кабілеті мен азаматтык мэртебесі бар жэне мэмілені жасау барысында 
заттардың құқыктық жэне заңдық иелену мүмкіндігі болып, шаруашылық ай- 
налымда кабылданған келісімнің шартына жауап бере алатын тараптар болуға 
міндетті.

Келісімшарттың пэні ретінде заттар, ақша, жұмыстар жэне кызмет корсету 
түрлері болуы мүмкін. Келісімнің пэні жеке немесе түрлілік белгілерімен 
аныкталуы мүмкін. Белгілі бір жеке заттардың құрып кетуі жағдайында оның 
бастапқы табиги күйін, болмысын калпына келтіруге болмайды немесе оны 
баска затпен ауыстыру мүмкін емес.

Келісімнің ең маңызды шартының бірі -  оны орындаудың мерзімі бо- 
лып есептеледі. Келісімнің мерзімі дегеніміз оның алдын ала белгіленген 
уақытында заңды күшіне енуін немесе өзінің іс-эрекетінің тоқтатылуын ай- 
тады. Келісімнің мерзімі календарлык, уакыты анықталмаган немесе шартты 
болуы мүмкін. Шартты мерзім кезіндегі міндеткерліктің пайда болуы немесе 
тоқтатылуы белгілі жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Сонымен бірге 
келісімдерді тоқтату жэне кейінге қалдыру мерзімдері жіктеледі. Мэмілелерді 
іске асыру кезінде пайда болған әрекеттер келісімді кейінге қалдыру болып 
саналады.

Келісімшарттың тараптары. Келісімдерді жасаған тұлғалар оның тарап- 
тары, яғни субъектілері болып саналды. Рим құкығы келісімді тараптардын 
жеке дара жасауын талап етті. Ал кейінгі уақыттарда кейбір келісімдерді өкіл 
аркылы жасауға рұқсат берілді. Келісім-шартты дербес жасаған тұлғаның 
әрекет қабілеттілігі болуы қажет. Әрекет қабілеттілігі жоқтар үшін олардың 
заңды өкілдері эрекет жасады. Жеті жастан жоғарғы әрекет қабілеттілігі 
жоқтар оларға тиісті мүліктерді кебейтуге қатысты келісімдерді ғана дер-
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іи» жпсііуга мүмкіндік алды. Кейбір келісімшарттарға бірнеше кредитор- 
>ІМ|> мси борышкорлар катынасгы. Заттардың бөлінуі кезіндегі туындаған 
чіи і.‘іксрліктің салдары эрбір борышкордын келісімдегі үлесіне байла- 
ііі іі и.і белінді. Бұл -  үлестік жауапкершілік деп аталды. Ынтымактастык 

и\ шіксршілік жағдайында бірнеше субъектілердің эркайсысы міндеткерлікті 
і і \ і і і і д с й  орындауға немесе бүтіндей талап етуге міндетті болды, алайда 
м і і н і - і керлік бір рет кана орындалуға жатты.

КЧміісімшарттардың жіктелуі (классификациясы). Рим кұкьн ы келісім- 
ішірі іирдың төрт түрін анықтады: вербальдык шарттар, литтеральдык шарт- 
ін|< реальдык (накты) шарттар, консенсуалдык шарттар. Сонымен бірге 
•іііінііііі классификацияға кірмейтін келісімшарттардың жаңа түрлері пайда 
(Іоло бастады. Осыған байланысты римдіктер мұндай мәмілелерді атаусыз 
і'і ік імшарттар деп атады. Келісімшарттың ең ежелгі түрі -  вербальдык шарт 
п п италды. Бұл шарт ауызша жасалып, оның жарамдылығыныц қажеттілігі 
\ 111111 іараптар каган тэртіппен белгіленген бір сөзді айтуға тиісті болды. 
Мсрбальдық шарттың негізгісі стипуляция деп аталды. Реальдык (накты) шарт 
і'і ік ім басталған сәттен күшіне енбейтін, затты, мүлікті накты беру, тапсы- 
|і\ ксзінде заңды күшіне енеді. Реальдык шарттарға: карыз беру, несие беру, 
м ік і і іу  жэне шартты сактау жатқызылды. Консенсуальдық шарт бойынша 
и нсімшарт тараптар келісімге келген сәттен бастап жасалды деп есептелді.
І інісснсуальдық келісімдерге жататындар: сату-сатып алу, жалдау, тапсырма 
/ і і . і і і с  серіктестік шарттары.

Всрбальдык шарттар. Вербальдық шарттың бұлай аталу себебі, 
мшдеткерліктің яғни келісімшарттың белгіленуі мен іске асырылуы белгілі 
пір формуладағы сөз тіркесін айту міндетінен туындады. Вербальдық 
ініірітың маңызды түрі -  стипуляция деп аталды. Стипуляция тек бір жақты 
'ііидеткерлікті белгіледі, яғни келісімнің тек бір тарабына ғана құкық 
іісрілді, екінші тарабына міндеткерлік жүктелді. Стипуляция кезінде креди- 
иір борышқордан қарыздың сомасын талап етуге құқығы болды, ал оның 
исім пайызын, шығынын талап ете алмады. Стипуляция абстрактілік келісім 
імі ігандыктан оның негізі айқын көрінбеді. Осы тұрғыдан стипуляция оның 
і к - і ізіне емес белгіленген нысанының сақталуына байланысты болды.

Стипуляция кредиторға немесе борышкорға дербес тұлға ретінде басқа 
крсдиторларды немесе борышқорларды немесе қосымша кредиторларды жэне 
порышкорларды косуға мүмкіндік берді. Егер де екі немесе одан да көп кре- 
ііі іорлар борышқорға бірдей сұрақ қойган кезде ол жалпылама жауап берді. 
К іассикалық кезеңде стипуляциядан туындайтын міндеткерлік белгілі бір 
і урақтар мен жауаптардың нысанын тек символикалык жолмен орындаудың 
исгізінде тоқтатылды. Мысалға: «Мен уэде еткен нэрсені сен алдың ба?

-  Алдым.
Классикалык кезеңнен кейін стипуляция міндеткерліктің пайда болуы 

үіпін жасалған маңызы бар жазбаша құжат болып калыптасты. Стипуляцияға 
к іг і ы с т ы  бірден-бір талап ретінде келісімшарт жасалуы сәтінде тараптардың 
иірдей катысуы болды. Стипуляциядан баска вербальдық шарттардың жеке
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нысандары болып төмендегі келісімдер керсетілді: қалыңдыктың жакын 
туыстарының немесе борышқорларының атынан некеге тұруға ыкылас 
білдірген ер адамға жасау, жыртыс беру уәдесі, сондай-ак еркіндікке шыккан 
адамның өз кожайынының алдындағы моральдық міндетін орындауда адал 
болуға жэне одан пайда болған эртүрлі міндеттерді атқаруға ант арқылы уэде 
беруі. Еркіндікке шыққан адамның оны еркіндікке жіберген қожайынының 
алдындағы ант беру арқылы уәдесі ол өзінің мойнына арнайы міндепемс 
алып, оны ант беру арқылы жазбаша бекіткеннен кейін ғана заңдық күшіне 
және талап қою сипатына ие болды.

Сату-сатып алу келісімшарты бойынша сатушы затты сатып алушыныц 
меншігіне беруге міндеттенеді, ал сатып алушы бұл тауарды қабылдап алып 
жэне сатушыға келісімде көрсетілген мүліктің бағасын төлеуге міндеттенеді. 
Сату-сатып алу келісімшартының негізгі шаруашылық мақсаты -  сатып 
алушының шаруашылығына қажетті белгілі бір затты алу болып табыла- 1 
ды. Сату-сатып алу нәтижесінің тиімділігі екі тарапқа бірдей таратылады,! 
өйткені бұл екі жақты келісім болғандықтан ол күші жағынан екеуіне бірдей \ 
міндеткерліктерді жэне мүмкін болатын қарсы талаптарды туындатады.

Келісімшарт затының елеулі шартының бірі -  оның бағасы болып санала-1 
ды. Сату-сатып алу келісімінің пэні ретінде азаматтық айналымнан алынбаған 
заттық жэне заттық емес нәрселер болуы мүмкін. Сату-сатып алу келісімінің 
заты жеке дара бейнеде көрсетілуі керек, сондықтан мұндай сипаты жоқ затты 
сату-сатып алу келісімі бойынша басқа біреуге беруге болмады. Осы тұрғдан 
эйгілі заңгер Ульпианның айтуы бойынша бөтен біреудің мүлігінің сатыл- 
мауына ешкандай күмэн туындамауы керек деп тұжырымдады. Айырбас 
шаруашылығының дамуымен алдағы болуы мүмкін заттарды сату кажеттілігі ] 
де кездесті. Келісімнің пэні ретінде денесіз заттардың да болуы орын алды, 
мәселен талап ету кұкығы.

Заттың, мүліктің бағасы тек акшалай сомада көрсетілуге тиісті бол- 
ды, олай болмаған жағдайда айырбас келісімі ғана болып есептелді. Баға 
жөніндегі келісім мэміле жасаудың құкықтык қызметінің аяқталуын білдірді. 
Үшінші тұлға арқылы бағаны анықтау танылды. Сонымен бірге тараптар 
кепілпұл жөнінде келісуге мүмкіндігі болды. Мұндай кезде сату-сатып алу 
келісім-шарты кепілпұлды төлеу сәтінен бастап жасалды деп есептелді. Егер 
келісімде кепілпұл төлеудің мерзімі көрсетілмесе, онда акшаны бірден төлеп 
затты беру ұйғарылды.

Сату-сатып алу өзінің құкықтық сипаты жағынан екі сатыдан тұрды: 
келісімшарт жөнінде келісу және келісімшарттың орындалуы. Келісімнің са- 
тысы оның мерзіміне сәйкес келуі мүмкін жэне белгіленген уакытынан біраз 
алшақтауы да мүмкін. Тараптардың одан кейінгі міндеттері келісімнің тікелей 
өзін туындатады. Сондықтан келісімшарт орындалғанға дейін оны тек екі 
жақтың бірдей келісуі арқылы ғана бұзуға болады.

Сату-сатып алу шарты бойынша тараптардын міндеттері. Сату- 
шы сатып алушыға тауардың эвикициясына кепілдеме беруге міндетті бол- 
ды, яғни үшінші адамнан тәуелді болмайтын тауарды беру, төленген сомаға 
сәйкес сапалы тауар беру, немесе сатып алушыға заттың кемістігі жөнінде
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і'і кг|гі'у )викиция дегеніміз -  заттың, мүліктің нағыз меншік иесінін неме-
■ > ...... үстаушының оны кайтарып алу жөніндегі талабы. Эвикиция кезінде
инуміы сэтып алушының ісінің пайдасына әрекет жасап, оны эвикициядан 
һп|н .111 іі.і. Егер сатып алушы өз кінәсінен затынан айырылған жағдайда 
чніміііііяның негізінде талап-арыз берілмеді. Сатушы тауардың кепілдік са- 
имі і.ііі орі.індамаған кезінде сатыгі алушы жағдайды қалпына келтіруді талап 
• іг ііиды, яғни келісімді бұзуға жэне теленген ақшасын қайтаруға, мұндай 
і >1 1 іі11 мрыз мэміле жасалған сәттен бастап алты айдың көлемінде жасалуға 
і ніі' і і Гюлды. Ал сатып алушы өз уактысында тауарды кабылдап жэне акысын 
ііпісуіо міндетті болды. Сондай-ақ, сатушы сатып алушыға егер де тауар 
ііі іін Гюрілмей тұрып, кездейсоқ жойылған болса, сатып алушыға оның кұнын 
і і и і г у г с  міндетті болды, яғни сатылғаннан кейін кездейсоқтыктан жойылған 
м\ іік і іц жауапкершілігі сатушыға жүктелді.

Консенсуальды келісімшарттардың басқа түрлері. Консенсуальдық 
іч ін імдерге сонымен бірге жалдау-жалдану, тапсырма, серіктестік келісім- 
іініргіары жатады. Жалдау төрт түрге жіктелді: заттар жалдауы, кызметтік 
типдауы, жұмыс жалдауы немесе мердігерлік. Жалдау шарты бойынша 
іііішіа беруші белгілі бір затты пайдалануға немесе белгілі кызмет жасауға 
пгруге міндеттенеді, ал жалға алушы затты немесе өзіне керсетілген қызметті 
іиііі іаланғаны үшін акысын төлеуге міндеттеме алады. Жалдаудың пәні 
|іе і шде жылжымалы немесе жылжымайтын мүліктер болуы мүмкін. Заттарды 
ііііі пау келісімі консенсуалдық келісімшарт болып есептеліп, жалға беруші 
і і іга алушыға белгілі бір затты пайдалануға береді, ал жалға алушы жалға 

Лсрушіге белгіленген сомада төлемақы жасап жэне келісімшарт аякталғаннан 
11 пін мүлікті, затты бүтіндейжэнетолықсақталған күйінде қайтаруға міндетті 
(ичіды. Жалдаудың заты бүрын түтынылмаған мүліктер болуы шарт. Жалға 
і ц|іуші заттарды жалға алушыға өз мерзімінде үсынуға жэне оны тек келісімге 
г.мікес пайдалану жауапкершілігін мойнына алды. Ол заттың пайдалануға 
і ірамдылығын сактауға міндетті болды жэне кажетті жағдайда оған жендеу 
іііүмыстарын жүргізді. Заттың кездейсокжойылу тәуекелділігі жалға берушіге 
ікүктелді. Қызмет көрсету жалдау шарты -  дегеніміз консенсуальдык шарт 
рпінде жалданушы бір тарап жалдаушьіның пайдасына белгілі бір қызмет 
корсетуді атқаруға, ал жалдаушы оның қызметі үшін ақы төлеуге міндеттенді. 
М. рдігерлік келісімшарт бойынша мердігер тапсырыс берушінің тапсыр- 
мпсы бойынша белгілі жүмысты атқаруға міндеттеме алды, ал тапсырыс 
щ руші өз тарапынан жүмыстын нәтижесін кабылдап жэне оның акысын 
11> іеуге міндеттенді. Келісімнің пэні ретінде белгілі бір жеке затты дайын- 
іиу немесе қайта өңдеу болды. Жүмыстың тапсырыс беруші кабылдауға жет- 
исіі токтатылу тэуекелділігі мердігердін, ал тапсырыс берушіге өткізгеннен 
иейінгі жауапкершілігі тапсырыс берушіге жүктелді.

Тапсырма келісімі консенсуальдык келісімшарт ретінде сенім білдіруші 
іапсырма берді, ал сенімді алушы адам сенім білдірушінің пайдасына белгілі 
Оір іс-эрекетті тегін жасауға өзіне міндеттеме алды. Тапсырма келісімінің пэні 
регінде қүкықтық жэне нақгы сипаттағы іс-эрекеттер есептелді. Сенім алған
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өкілетті тұлға сенім білдірушінің тапсырмасын толық сәйкестікте орындауға 
міндетті. Өкілетті тұлға тапсырманың мазмұнынан ауытқымай, тіпті кіші- 
гірім бейқамдығы сенім білдірушінің алдында жауап берді және келісім-шарт 
мерзімі біткеннен кейін есеп беруге міндетті болды. Тапсырманы орындауға 
байланысты шыгындарды сенім білдіруші атқарды.

Серіктестік шарты бойынша екі немесе бірнеше тұлға құкыктық іс- 
қимылға жэне шаруашылықтың жалпы моральдық сипатына қайшы келмейтін 
іс-эрекеттерді іске асыру ұшін мүліктік үлестерін немесе жеке кызметтерін 
біріктіреді. Рим құқығында серіктестіктің төрт түрі белгілі болды: а) отбасы 
мүшелеріне катысты пайда болған барлық мүліктердің серіктестіғі; б) оның 
мүшелерінің мүліктерінің бір үлестік бөлігін біріктіретін кірістік серіктестік; 
в) нақты іс-эрекеттің біріккен нысаны ретінде мүліктерді біріктіру мақсатын 
көздеп, оны іске асыру кезінде алынатын кіріспен байланысты белгілі бір 
істің серіктестігі; г) бірлі-жарым заттар біріккен іс-әрекеттің объектісі бола- 
тын бір затқа немесе бір іске байланысты қүрылған серіктестік. Серіктестіктің 
қызметі өзінің алдына койған максатына жеткен кезде немесе оның шартына 
қатысуға кандай да бір мүшесінің бас тартқан жағдайында тоқтатылады.

Қарыз беру келісім-шарты дегеніміз накты шарт болып есептеліп, карыз 
беруші карыз алушының иелігіне акшалай соманы немесе түрлілік белгісі 
анықталған затты береді, өз тарапынан карыз алушьі сол көлемдегі акшалай 
соманы немесе сондай затты, мүлікті мерзімі біткеннен кейін кайтарып бе- 
руге міндеттенеді. Қарыз беру шартының негізгі мэні -  бір тарап екіншісіне 
затқа меншік қүқығын береді, мүндай кезде зат нақгы беріліп, оның иелігіне 
өтуге тиісті жэне қарыз беру шартының арнайы келісімі жасалады. Қарыз 
беру бір жақты тегін міндеткерлік болып есептелді. Қарыз беру валютасының 
тэуекелділік кездейсоқтық жағдайдағы қүрып кетуіне меншік қүқығының 
жалпы теңестіру ережесіне сэйкес жэне карыз алушыньің кінэлілік нысанына 
жзне дәрежесіне қарамастан борышқор жауапты болды. Қарыз беру шартының 
ерекшелік сипаты төмендегідей; а) реалдық (нақты) келісімшарт (яғни, зат- 
ты алу сәтінен бастап күшіне кіреді); б) заттар меншік қүқығына беріледі; 
в) қарыз алушы сондай көлемдегі және сондай гүрдегі заттарды қайтаруға 
міндетті; г) заттың қүруының кездейсок тэуекелділігі карыз алушының мой- 
нына жүктеледі; д) міндеткерлік -  қатаң түрде бір жақты болып есептелді.

Рим қүқығы пайыздық өсімнің жоғарғы көлемін шектеді. Классикалық 
күкықта пайыздың ең жоғарғы көлемі бір пайыздан аспауға тиісті болса, ал 
Юстиниан заңдарында жылына алты пайыздык мөлшер белгіленді.

Несие келісімшарты бойынша бір тарап (соттапсіапх-несие беруші) 
екінші тарагща (соттасіаіагіш-несие кабылдаушы) белғілі бір жеке зат- 
ты уакытша тегін пайдалануға береді, ал екінші тарап пайдалану мерзімі 
біткеннен кейін сол затты бүтіндей және толык сақталған күйінде кайтарып 
беруге міндеттенді. Шарттың субъектілері коммодант жэне коммодаторий де- 
ген атауға ие болды. Несиеге берілген заттың меншік қүкығы коммандонт- 
та сакталды, ал коммодаторий оны уакытша үстаушы ретінде мүлікті тегін 
пайдаланып жэне көрсетілген мерзімі біткеннен кейін оны меншік иесіне
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мій гарады. Несие шартының белгілері төмендегідей: а) несие шарты -  реалды 
(иакты) келісім, яғни міндеткерлік мұлікті іс жұзіиде пайдалануға беру сэтінен 
ішсгап пайда болды; б) шарттын пэні -  жеке белгілі бір зат; в) загтар несие 
і іушының меншік иелігіне емес тек оның уакытша пайдалануыиа берілді; 
і ) песие шарты эркашан датегін болды; д) тәуекелділік кездейсоктықжағдайда 
нгпың бұлінуіне несие беруші жауап берді, өйткені ол берілген мұліктің 
меншік иесі болып есептелді. Несие келісімінің мерзімі маңызды шартретінде 
«чептелмеді, өйткені келісім белгілі бір кезеңге жэне мерзімі көрсетілмеген 
уакытка да жасалды. Мерзімсіз жасалған келісімшарт жагдайында несие 
исруші затты кез келген сэтте кайтаруды талап ете алды. Несие шарты кезінде 
кредитор берілген заттың сапасына катысты ерекше камқорлык міндетін ал- 
чады, өйткені бұл зат өзінің шаруашылык міндетін орындау максатында тегін 
иерілгендіктен жэне шаруашылыққа тікелей пайдаланылғандықтан өзінің 
і апалық қасиетін жақсарта алмады.

Прекарий. Несие беру келісімшаргына катыеты прекарий (ргесагіит) 
аіауы да оның колданыс айналымында колданылады. Несие беру мен 
прекарийдің ұксастығының негізгі мэні бір тұлғаның екінші бір тұлғаға 
мұліктік игілікті тегін иайдалануға қызмет етуге берілген қызметтің іс-әрекет 
куралы ретінде саналады. Бұл құқықтык нысандардың өзгешеліғінің мэні 
иесие шарты жағдайында заттың пайдалану мерзімі нақты көрсетілмесе де 
кукыктық тұрғыдан жарамды деп есептелді, ал прекарий шарты бойынша не- 
і ие алушы мүлікті пайдалану мақсатында несие берушіғе тікелей өтініш жа- 
еау аркылы заттың сапалық, шыдамдылық касиетін ескере отырып белгілі бір 
мерзімге ғана алуы мүмкін. Одан кейінгі кезеңдерде прекарий ерекше келісім- 
шарт ретінде танылып, нэтижесінде прекарист абайсыздык нысаны кезіндегі 
/кіберген кінәсі үшін жауапкерлікке тартылды.

Сақтау келісімшарты. Сактау келісімі реалдық шарт ретінде есептеліп, 
іактаушы оның қарамағына берілген жеке белгілі бір затты сақтауға 
міндеттеніп жэне сақталу мерзімі аяқталғаннан кейін бүтіндей жэне 
голық сақталған күйінде меншік иесіне кайтаруға тиісті болды. Сактаушы 
корсетілген келісімшарт мерзімінің аясында затты сақтауды қамтамасыз етіп, 
-кәне өз мерзімінде оны иесіне кайтарып беруге міндетті болды. Бұл тұрғыдан 
іагты, мүлікті сақтаушы қасақана эрекеті мен дөрекі абайсыздығы үшін жауап 
берді. Егер де сактаушы жүк берушінің келісімінсіз оны пайдаланған жағдайда 
иемесе оны өз мерзімінде қайтармаса, онда жүк беруші сақтаушыға қатысты 
коймадан тікелей талап-арыз түсіруге құқы болды. Жүк беруші онын мүлігі 
мемесе затты сактаушыға зиян келтірмеуді қамтамасыз етуғе міндеттенді, со- 
иымен бірге сақтаушыға оның ерекше қасиеттері жөнінде ескертуге тиісті бол- 
іы. Сақтаудың томендегідей үш түріне ерекше ережелер бекітілді: мэжбүрлі 

сақтау, түрі бойынша сақтау (иррегулярлық), секвесторлық сақтау. Затты, 
мүлікті мэжбүрлі сақтау жүк беруші озінің затын мәжбүрлі жағдайда тез 
арада үшінші адамға сақтау үшін берген кезде пайда болды. Түрлілік сақтау 
(пррегулярлық) заттарды белгілі бір түр-сипатының белгілеріне қатысты 
сақтауға бергенді айтады.
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Секвесторлық сақтаудың ерекше түрі ретінде бірнеше тұлға үшінші 
тұлғаға затты сактауға бере отырып, мынандай шарт койды: алдағы уакытта 
қандай жағдайдың болуына карамастан сакталатын зат олардын кез-келғеніне 
қайтарылуға тиісті болды.

Қосымша келісім. (заклад) Еғер кепіл заттарды берумен сипатталған 
жағдайда екі тараптың арасында кепілдік катынастардан баска шарттык си- 
паты бар катынастар орныкты. Көне косымша келісімнің түрі фидуция деп 
аталып, онда кепілғе берілғен мүлік борышкордың меншігіне өтетін бол- 
ды, ал борышкордың бүл жағдайдағы моральдык міндеті карызгер өзінің 
міндеттемесін орындаған кезде ғана затты қайтаруға тиісті болды. Ал пигнус 
нысанындағы кепіл кезінде зат кепілұстаушының меншігіне емес тек иелігіне 
етті жэне қарызгер оны кері кайтарып алуға құкығы болды.

Негізгі терминдер:

ОЫ ійяііо -  обязательство -  міндеттеме
ОЫі§аІіо паіигаііх -  натуральные обязательства -  табиғи міндеттеме 
ОЫі^аіо іоііпіг -  обязательство прекращается -  міндеггеме токтатылады 
ОЫідаіо ех5Іп§иі(иг -  обязательство погашается -  міндеттеме өтеледі 
Әаііо іп коіііит -  замена исполнения обязательства -  міндеттеменің орын- 

далуын ауыстыру
Әерокііо -  внесение предмета исполнения обязательства на хранение -  

сактау, сактауға міндеттеменің орындалу затын енгізу 
Сошрепааііо -  зачет -  есепке жагкызу
Сопйікіо -  совпадение должника и кредитора в одном лиңе -  беруші 

борышкордың бір тұлғаға айналуы
Я етіззіо сІеЬііі -  освобождение от налога -  борыштан босату 
МоЬаІіо -  новация, обновление обязательсва- міндеттемені жаңалау, нова- 

ция
Оеіедаііо -  новация обязательства путем замены его субъектов- 

міндеттемені субъектілерді ауыстыру аркылы жаңарту
Сеззіо -  изменение личности кредитора без разрушение первоначального 

обязател гства -  цессио, алғашкы міндеттемені бұзбай несие берушіні өзгерту 
Ехрготіззіо -  изменение личности должника -  борышқорды өзгерту 
Агга -  задаток,- кепілпұл
8ііри1аІіо роепае -  неустойка -  түраксыздык көлемі 
А рготізвіо- поручительство -  кепілболушылык 
Рі§піі8, йсіисіа, һуроіһесат -  виды залога -  кепіл түрі 
Сиіра -вина, небрежность -  кінэ, салактық 
Эоіия -ум»>ісел -  касақана 
Сакиз -случай -  оқиға

Сүрақгар мен казустар

1. Жалдау, қызмет көрсету жэне мердігерлік келісімшарттарының өзара 
ерекшеліктерін көрсетіңіз?



2. Рим құқығында қарыз беруші мен қарыз алушының арасындағы 
катынастар жазбаша ресімделді ме?

3. Вербальдык шарттардың кемшіліктерін атаңыз?
4. Литтеральдық шарттарды ресімдеу кімнің міндетіне жатты?
5. Атауы жок шарттарды сипаттаңыз жэне атаңыз. Неге олар осындай 

іі гауға ие болды?
6. Аквилия заңы бойынша кінэлі тұлғалардың жауапкершілік сипатын 

және мазмұнын анықтаңыз?
7. Квазиделиктілік міндеттемелерге мысал келтіріңіз?
8. Қандай келісімшарттың заттары айқындалған түрлік белгісімен сипат- 

іалады?
9. Несие шартында заттардың тэуекелді кездейсоқтық жағдайында жойы- 

луына кім жауапты?
10. Стипуляция калай жүзеге асырылады?
11. Несие беруші А.А. Н.Н.-ға пайдалану үшін ауру қой беріп, нәтижесінде 

о і і ы ң  отарына жұқтырды. Көп кешікпей белгілі болғандай, несие беруші 
койдың ауру екенін алдын ала білді, бірақ оны несие алушыдан жасырып 
калды. Мұндай жағдайда Н.Н. келтірілген зиянды қалпына келтіруді талап ете 
ила ма?

12. А.А. Б.Б.-мен сату-сатып алу келісімшартын жасады, алайда олар 
бағасы туралы келісуді ұмытып кетті. Мұндай кезде аталған келісім жарамды 
деп есептеле ме?

13. Жалданушы А.А. үйді жалға алды, алайда үйді пайдаланғаны үшін 
іөлем төлеуден бас тартты. Одан бөлек жалға алушы тұрып жаткан үйдің 
жағдайын едэуір нашарлатты. Мүндай кезде А.А. келісімшарттың мерзімі 
бітпей үйді кайтаруға күкығы бар ма? А.А.-ның келтірілген зиянды калпына 
келтіруге талап ету қүкығы барма?

14. А.А. деген біреу азамат Б.Б.-дан бағып күту үшін мал алды. А.А. мал- 
іы өз мерзімінде эрі тыңғылыкты сапада иесіне қайтаруға міндеттенді. Көп 
кешікпей койға касқыр шауып, В.В.-ның екі койын шайнап тастады, ал А.А. 
олген қойлардың қүнын төлеуден бас тартып, өзінің бүған кінэлі еместігін 
мәлімдеді. Бүл іс қалай шешіледі?

15. Екі азамат сату-сатып алу келісімшартын жасады, 6 ай өткеннен кейін 
сатып алушы сатып алынған заттың жасырын кемшілігі бар екенін байқады. 
Мүндай жағдайда сатып алушы келісімді бүзуды талап ете ала ма?

16. Несие беруші несие алушыға баласын атқа үйрету мақсатында пайда- 
лану үшін өзінің атын берді. Алайда, несие алушы жоспарын өзгертіп, атқа 
өзі мініп сапарға шықты. Жол бойында оған қарақшылар шабуыл жасап, атын 
тартып алды. Бүл үшін несие алушы несие берушінің алдында жауап бере ме?

Өздігінен дайындалуға арналған тест сүрактары

1. Болашақ борышқордың делдалдығымен жасалып, міндеттеме бойынша 
қарыз алушы болуға келісім берген тараптың ауызша келісімшартының атауы:

61



• Стипуляция
• Сату-сатып алу
• Айырбас
• Жалға алу
• Мердігерлік

2. Консенсуальдық келісімшартка төмендегілерден не жатпайды?
• Қарыз беру
• Сату-сатып алу
• Тапсырма
• Серіктестік
• Мердігерлік

3. Сату-сатып алу шартының пэні ретінде не болуы мүмкін?
• Азаматтык айналымнан шыккан заттар
• Болашак заттар
• Материалдык емес заттар
• Дене заттары
• Жылжымайтын заттар

4. Қандай келісімшартта тараптар сенім білдіруші жэне сенімді алушы 
деп аталады?

• Тапсырма
• Сату-сатып алу
• Жүкті сактау
• Мердігерлік
• Жалға алу

5. Реальдык (накты) келісімшарттарға нелер жатпайды?
• Тапсырма
• Несие
• Заем
• Қосымша келісім (заклад)
• Секвестор

6. Бір тұлғаның екінші түлғаға мүлікті тегін пайдалану үшін мерзімі 
көрсетілмеген уақытка беруі:

• Прекарий
• Заем
• Секвестор
• Сактау
• Пигнус

7. Айкындалған түрлілік белгісі бойынша заттарды сақгауға беру дегеніміз 
бұл:

• Иррегулярлык сақтау
• Қарапайым сақгау
• Секвестор
• Мэжбүрлі сақтау
• Тапсырма



8-д ә р і с. РИМНІҢ МҮРАГЕРЛІК ҚҰҚЫҒЫ

1. Мүрагерлік кукыгынын негізгі түсінігі.
2. Мүрагерліктін түрлері.
3. Мүрагерліктін тәртібі.
4. Легаттар мен фидеикомиссилер.

Мұрагерлік күкыгынын түсінігі. Рим қүкығында мұрагерлік институты 
ерекше орын алады, өйткені мүрагерлік қүқықтың бірқатар нақты қағидалары 
мен негізгі түсініктерін тек рим заңгерлері айқындап эрі жасап шығарды. 
Сонымен мүрагерлік дегеніміз -  қайтыс болған тұлға мүлігінің бір немесе 
бірнеше баска адамдарға отуі.

Экономикалық тұрғыдан қарағанда меншік мемлекет пен құкық пайда 
болған кезге дейін де өмір сүрді, ал меншік құқығы мемлекеттін пайда болуы- 
мен бірге қалыптасты. Осы тұрғыдан мұрағерлік құқығы меншік құкығының 
аякталу сапасының ерекше деңгейі ретінде мемлекеттің пайда болуымен 
тығыз байланысты дамыды.

Тікелей мағынасында мұра калдыру эмбебаптык мұрагерлік болып та- 
былады. Оның мәні мұрагер мұрагерлікке кіре отыра мұра берушінің 
барлық мүлігіне бірыңғай акт арқылы біртұтас иелік етеді (немеее бірнеше 
мұрагерлердің болуы кезінде оның мүлігінің бір үлесіне). Мұрагерліктің 
лмбебаптык сипаты мұраның құрамына кіретін барлык кұкыктар мен 
міндеттердің мұрагердің кұзырына бірден өтуі кезінде байкалады.

Сонымен бірге рим кұкығында сингурлярлық мұрагерлік құкығы белгілі 
болды, яғни мұрагерге мұра берушінің барлық құқығы берілмей, оның бір 
бөлігі ғана тиеселі болды. Мұра қалдыру өсиет бойынша немесе заң бойын- 
ша мүмкін болды ( егер де адам өсиет калдырмаса немесе ол жарамсыз деп 
табылғанда немесе өсиетке тағайындалған адам мұраны кабылдамағанда).

Римнің мұрагерлік құкығының ерекше белгісінің бірі -  өсиет жэне заң 
бойынша мұрагерлікті бір адамнан кейін екіншісі қабылдаған кезде оларды 
үйлестіруге жол берілмеді, яғни мұрагерліктің бір бөлігін өсиет бойынша 
мұрагерге, екінші бөлігін заң бойынша мұрагерге беруге тыйым салынды.

Рим кұкығындагы мұра қалдыру үдерісінде мұралықтың ашылуы мен 
мұралыкка кіру түеінігі ерекшеленді. Мұраның ашылуы мұра калдырушының 
кайтыс болған сэтінен басталады (мұралык ету жалпы тек кана жеке тұлға 
кайтыс болғаннан кейін мүмкін болады). Мұраның ашылуымен белгілі бір
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тұлғалардың мұраны алу құқыгына байланысты іс-әрекеттері пайда болады. 
Алайда бұл тұлғалар мұраның ашылу сәтінде мұра берушінің артына қалдыр- 
ған мүліктерінің меншік иесі бірден бола алмайды, яғни оның міндеттемесі 
бойынша борышқорлар болып саналады. Сонымен мұраныи ашылуы 
сэтіндеғі мұрагерлік мүлік мүрагерлердің қарауына бірден өте қоймайды. 
Мүраға кіру кезіндегі оның өту күкығы мүрагер мүраны қабылдауға өз тара- 
пынан ерік білдірген сәттен бастап іске асырылады.

Мүрагерлік күқықтың тарихи даму кезендері. Ежелгі рим 
республикасындағы өндірістік катынастардың жэне меншіктің отбасылық 
сипатына сәйкес отағасының жан-жакты кең қүқыктык құзырына қарамастан 
барлык отбасы мүшелері мүрагерліктің жалпы кұкықгық жиынтығына 
қатысушылар деп есептелді. Кейінгі тарихи кезеңде өте кең қолданысқа ие 
болған өсиет бойынша мұра қалдыру көне дэуірде орын алмады. Жоғарыдағы 
қалыптасқан әлеуметтік жағдайға байланысты қалыптасқан заң бойынша 
мұра қалдыру кезіндегі заңды мүрагерлердің шеңбері алғашқыда агнаттық 
туыстық белгісімен аныкталды. Заң бойынша мүра қалдырудың негізі қандык 
туыстық (когнаттық) алғаш рет преторлық қүқыкта занды түрде танылып, 
кейінгі императорлық заңнамаларда түпкілікті салтанат қүрды.

Римдегі өндірістік қатынастардың жэне барлық элеуметтік-экономикалық 
күрылыстың өзгеруі салдарынан агнаттық отбасының ыдырауы, эке билігінің 
әлсіреуі салдарынан мүра берушінің мұраны қалдыру тэртібі жақын қандық 
туысқандарды айналып етіп, тек агнаттық қатынастардағы тұлғаларға мұраны 
беруге әкеліп соқтырды.

Сонымен бірге цивильдік құкықтың талабы бойынша осиетті құрастыру 
кезіндегі күрделі формальдықтардың аясы шектеулі болды. Өйткені, өмірдің 
жаңа талаптарын претор (судья) ескеріп отырды. Ол өзінің заңнамасында 
(эдиктісінде) цивильдік кұкык бойынша мұра алуға қүқыгы жоқ түлғаларды 
соттык тұрғыдан қорғауға уэде етіп, қарапайым нысанда кұрылған өсиетті 
танитыны жөнінде тең дэрежеде хабардар етті. Претор цивильдік құқықтык 
нормаларын ауыстыруга кұкы болмағандыктан мұрагерлік мүлікті иемде- 
ну құкығын жаңа мұрагерлерге беру максатын көздеді. Бастапқыда мүндай 
қүқықтың танылуы цивильдік құкықтағы мұрагердің преторлык қүкық 
мұрагерімен бэсекеге түсе алмайтын кезде мүмкін болды, яғни өзінің 
мұрагерлік талабын білдірген цивильдік мұрагер болған кезде мұра соған 
берілді, ал преторлық мұрагер мұрагерлік мүліксіз қалды. Ал принципат 
кезеңінде претор мүрагерлік мүлікті берік иеленуді лайыкты мұрагерлер деп 
танылған тұлғалардың атына рәсімдеуді қамтамасыз ете бастады, яғни мүлікті 
іс жүзінде алу жағдайындағы мұрагерлік кұқык пайда болды. Осыдан кейін 
бонитарлық немесе преторлық меншіктің пайда болу жағдайлары орын алды.

Рим тарихының императорлык кезеңінде калыптаскан екі жүйе -  цивильдік 
жэне преторлық бір-біріне біртіндеп жақындай түсті, -  яғни көне цивильдік 
мүрагерлік нормалар ескіре бастады, сонымен бірге цивильдік кұқық 
преторлық қағидаларға құрылған ережелерді өзіне сіңіре бастады (мәселен, 
шешелері мен оның балаларының өзара мүрагерлік құқығы). Мұрагерліктің
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жаңа қағидаларының салтанат кұруы тек Юстиниан Новеллаларында ғана 
корініс тапты.

Мурагерліктін түрлері. Өсиет бойынша мүрагерлік. Мұрагерлік 
гүсінігі. Рим кұкығында өсиет ұғымы ретінде белгілі бір тұлғаның өзі кайтыс 
Гюлғаннан кейінгі мүлігін кез келген адамға иелік етуге беру емес, оган мұрагер 
гағайындаудын мазмұнына ие болды. Классикалык кұкык бойынша мұндай 
і ағайындау өсиеттің ең бастапкы кезінде талап етілді. Мұрагерді тағайындау 
осиеттің елеулі бөлігін кұрады, яғни өсиет өкімі адам кайтыс болған жагдайда 
жасалып, оның елімінен кейін кімге канша мүлік өтетіні жөнінде толык 
нүскау берілген кезде де мұрагер ретінде ешкімнін аты аталмады, өйткені 
осиет элі де жарамсыз деп есептелді. Алайда, мұрагердің тагайындалуымен 
осиет толык аяқталмады, оның мазмұнында одан бас тарту (легаттар), жасы 
жетпеген мұрагерлерге корғаншы тагайындау шаралары көзделді.

Өсиет калдыру бір жакты мэміле болып есептелді, яғни ол тек өсиет 
калдырушының еркін бейнеледі. Өсиет алу жағдайындағы оның жарамдылык 
маңызы оған үміткер ретінде тағайындалған мұрагер оны кабылдауға келісім 
беріп, өсиетке келісімшарт ретінде карамай, мұрагердің еркінің көрінуі 
осиетті жасау кезінде емес, тек өсиет қалдырушы қайтыс болғаннан кейін ғана 
орын алатын өсиеттен дербес жеке дара акт болып есептеледі. Сонымен бірге 
осиеттің бір жақтылык сипаты кез келген уакыгта өсиет беруші оны корғау 
кұкығына ие болып, оны бір жакты өзгертуге немесе мүлдем ауыстыруға 
мүмкіндігі болды.

Өсиеттін жарамдылығының негізі. Өсиетгі іске асыру үшін арнайы 
кабілеттілік талап етілді -  іехІатепІіГасііо асііуа. Мұндай кабілеттілік өсиетті 
іске асыру сэтінде талап етілді. Өсиет кабілеттілігіне эрекет қабілеттілігі жоқ 
(есі ауысқандар, жасы жетпегендер, ысырапка жол берушілер) кейбір ауыр 
қылмыс істеген адамдар ие бола алмады.

Өсиеттің нысаны ежелгі дәуірде үлкен аукымда болып, жеті куэгердің 
қатысуы талап етілді жэне оның жазбаша нысаны міндетті болмады. 
Жеке өсиеттермен катар жария өсиеттер де жүргізілді (мемлекеттік билік 
органдарының катысуымен): а) өсиет калдырушының өкімін соттың немесе 
муниципальдық магистраттың енгізу аркылы; б) императорлык кеңсеге жаз- 
баша өсиетті сақгауға беру арқылы. Өсиет калдырушы мұрагер ретінде белгілі 
анықталған тұлғаны тікелей өзі ашык эрі накты тағайындауға міндетті болды. 
Ьұп тұрғыдан мұрагер ретінде анықталмаған тұлғаға өсиет қалдырушының 
і ірі кезінде анасының кұрсағында болып, кайтыс болған сәтінде элі дүниеге 
келмеген сэбилер жаткызылды. Сонымен, мұрагерлікке тағайындалатын 
іұлға мұрагерлікке тағайындалған кабілеттілікке ие болуы міндетті бол- 
ды. Мәселен, мұндай кабілеттілікке өсиет берушінің кайтыс болған сәтінде 
анасының кұрсағында элі пайда болмаған жэне мемлекеттік қылмыскерлердің 
балалары ие бола алмады. Кейбір тұлғалар мұрагерлікке тағайындалуға 
кабілеті бола тұрса да, алайда заң бойынша белгіленген кейбір кедергі болатын 
жағдайлар аякталмаған жағдайда мүраны толык немесе үлеспен ала алмады. 
Мәселен, император Августиннің некесіздік пен баласыздықка карсы күресу
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туралы заңында 25-60 жас аралығындағы бойдак еркектер жэне 20-50 жас 
аралыгындағы күйеуге тимеген эйел адамдар өздеріне тиеселі өсиет мұрасын 
тек өздерінің жакын туыстарынан кейін ғана алуға мүмкіндіктері болды. 
Сонымен бірге мұрағерді шартты түрде тағайындау егер де өсиеттің шарты 
кейінге калдырылған сипатында мүмкін болды. Мұндай жағдайда өсиет оны 
калдырушының кайтыс болған сәтінде емес шарттын басталуы бойынша 
ашылды. Өсиеттің шартын ауыстыруғарұқсат етілмеді, бұлримнің мүрагерлік 
құкығынын кағидаларына қайшы келді, өйткені бірден мүрагер болған тұлға 
эркашан да мүрагер ретінде қала берді жэне өсиетті тоқтату шартының ба- 
сталуы мүрагердің күкыктары мен міндетгерінің де тоқтатылуына әкеліп 
соқтырды.

Егерде өсиет мүрагері оны токтату шартымен жасалса, онда бүл шарт 
жазылмаған болып есептеліп, мүрагер сөзсіз тағайындалған болып таны- 
лады. Сонымен бірге мүрагерді мерзімге енгізу арқылы тағайындауға жол 
берілмейді, бұл талап бүзылған кезде мерзім жазылмаған деп есептеледі.

Өсиетті кейінге калдырудың мысалы ретінде косымша мұрагер тағайындау 
болып табылады. Оның кең тараған негізіне алғашқы тағайындалған мүрагер 
белгілі бір себептермен (кайтыс болуы, мүраны кабылдауға ынтасы болмауы) 
мұрагер бола алмаған жағдайларда өсиетке қосалқы мұрагер тағайындалуымен 
түсіндіріледі. Кейбір кездері өсиетке мүрагер тагайындау оған мүлікті белгілі 
бір мақсат бойынша пайдалану үшін кейбір іс-әрекеттерді орындау жүктеледі 
(мәселен, мүрагердің өсиет қалдырушының мазарына ескерткіш белгі қою 
міндеті жүктеледі). Егер мүрагер өзіне жүктелген міндетті орындамаған 
жағдайда оған әкімшілік тәртіппен мәжбүрлеу шаралары қолданылды.

Жакын туыстардын міндетті үлесі. Ежелгі дэуірде мүра калдырушы 
өзінің мүлігін басқаруға қатысты шексіз еркіндік қүқығын пайдаланды. Бір 
жағынан көне патриархалдық отбасының ыдырауынан, екінші жағынан 
бұрынғы өмір салтының, әдет-ғұрыптың біртіндеп жойылуының нәтижесінде 
есиет қалдырушылар өздерінің шексіз еркіндігін пайдалана отырып, өз 
мүліктерін өсиет бойынша бөтен, тіпті кездейсок адамдарга беруді жүзеге 
асыра бастады, ал мүрагерлік мүліктін пайда болуына едәуір денгейде ықпал 
жасайтын жақын туыстары ол мүліктерден ешнэрсе ала алмады. Осыған 
байланысты біртіндеп өсиет калдыру еркіндігінде шектеулер пайда болып, 
кейбір мүрагерлердің қүқығы кеңейіп, олар заң бойынша мұраның өздеріне 
тиеселі міндетті үлесін алу тэртібі енгізілді, яғни өсиет жасалған жағдайда 
оларды мүрагерлік мүліктің шағын үлесімен қамтамасыз ету мүмкіндігі іске 
асырылды. Ежелгі цивильдік күқық бойынша өсиет қалдырушыны шектеудің 
тэртібі ретінде оған жакындарын айналып өтпеу міндеті қойылды, яғни ол 
оларды тікелей мұрагерлері етіп тағайындап немесе одан айыруға тиісті бол- 
ды. Мүндай кезде оның накты себептері көрсетілмеді. Өсиет қалдыру халык 
жиналысында рәсімделгендіктен ең жакын адамдарын себепсіз мүрадан 
айыру шешімі мүра калдырушыны қоғамдық пікірдің алдында коркыныш 
туғызды. Өзінің кол астындағы үлдарына катысты мүрадан айыру шешімі 
олардың эрқайсысының атын жеке атау арқылы жүргізілді, ал қыздарының
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атын атамауға рұксат берілді. Жоғарыдағы ережелерге қатысты ережелерді 
еақтамау өсиеттің жойылуына әкеліп соктырып, заң бойынша мұрагерліктін 
ашылуына себепкер болды.

Одан кейінгі өмір көрсеткендей, өсиет қалдырушыға өзінін жакын туыс- 
гарын мұрагер ретінде тағайындау немесе мұрагерліктен айыруға катысты 
койылған формальді талап олардын заңды мүдделерін іске асыруға кедергі 
болмады. Осының негізінде мұрагерлік дауларды шешу өкілеттігіне байла- 
нысты соттың іс-тәжірибесінде ен жакын туыстары соттың карауына өсиет 
мұрасындағы өздеріне тиеселі міндетті үлес туралы еске салса жеткілікті 
болды. Егер мұра калдырушы бұл талапты орындамаған жағдайда міндетті 
үлесті алуға құқығы бар адам оны алмаса, ерекше талап-арыз білдіріп, өсиет 
калдырушының адамгершілік міндетін бұзғандығы жөнінде мәлімдейді.

Римнің классикалық кезеңінде мұрагерліктегі міндетті үлесті алуға бай- 
ланысты үміткерлердің саны көбейе түсті, яғни мұра берушінің төменнен 
жоғарыға дейінгі бір кандас туыстары сөзсіз мұрагер болды, ал толық жэне 
жеке туыстығы бар бауырлары, қарындастары мұрагерлікке тагайындалған 
адам өзіне кір келтірген жағдайда мұра алуға үміткерлер бола алды. 
Алғашында міндетті үлестің көлемі заң бойынша мұра алушы адамның 
мүлігінің төрттен бір бөлігін құрады. Юстинианның заңдары кезінде міндетті 
үлестің көлемі одан да накты аныкталды; яғни егер заңды мұрагерлік кезінде 
ол адам мұраның төрттен бір бөлігін алған болса, ал міндетті үлес заңды 
үлестің үштен бір бөлігіне сәйкес болды, егер заң бойынша мұрагерлік кезінде 
тұлға мұраны онын төрттен бір бөлігінен кем алған жағдайда, онда міндетті 
үлес заң бойынша алынған мұра мөлшерінің жартысына тең болды.

Егер себепті жағдаймен міндетті үлес қалдырылмаса, онда өсиет толык 
күшін сактады. Классикалык кезеңде себепті жағдай соттың шешімі негізінде 
бекітілді; мәселен Юстиниан зандарында міндетті үлестен айырудың бірнеше 
тізімі көрсетілді, атап айтканда: а) өсиет қалдырушының өміріне қауіп 
төндіру, б) жиырма бес жасқа дейінгі қызының ата-анасының еркінсіз некеге 
тұруы т.б. Өсиет қалдырушының адамгершілік міндетін бұзған кездегі талап 
қоюдың салдарының классикалык құқықта толық жарамдылығы болмады, 
яғни шағым берушіні қанағаттандыру үшін оған міндетті ең аз үлесі берілді.

Егер нақты жағдайда міндетті үлеске бірнеше адамның құқығы болғанда 
немесе өсиетке бірнеше адам тағайындалғанда онда дауды шешу мәселесі 
үлестен тыс калған эрбір мұрагерге қатысты жеке қаралды, егер мэселен 
өсиетке тағайындалған екі адамның талап-арыз қойылған жағдайда, бірінші 
мұрагерге қатысты өсиет өзінің күшін сақтады. Егер өсиет қалдырушы өзіне 
ен жақын мұрагерді одан айырмай, өсиетті толық емес көлемде тағайындаса, 
мүдделі адамға заңды үлесті толықтыруға байланысты талап-арыз түсірге 
рұқсат берілді.

Зац бойынша мұрагерлік. Осыған дейін белгілі болғандай ежелгі Римдегі 
заң бойынша мұрагерлік жүйесі отбасылық жалпы мүліктен жэне агнаттық 
туыстықтан туындады. Мэселен, XII кесте заңдарына сәйкес алғашқы кезектегі 
мұргерлер ретінде үй қожасының билігіндегі адамдар танылды (балалары.
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бұрынғы өлген балаларынан калган немерелері). Бұл мұрагерлер «өздерінікі» 
сонымен бірге ең «кажеггілері» деп аталып, олар өздерінің еркіне карамастан 
мұраны қабылдауға міндетті болды. Егер мұра берушінің артында «өзінің» 
мұрагері калмаса, онда мұрагерлікке агнаттык туыстык сатысындағы келесі 
жакын адамдары шакырылды.

Егер жақын агнат мұрагерлікті кабылдамаган жағдайда онда мұрагерлік 
келесі туысқандык сатыдағы ешкімге өтпеді, яғни мұрагерлікке шакырудың 
бір реттік кағидасы іске асырылды. Бұл мынандай түсінікпен анықталды: 
«Заң бойынша мұра калдыруға (XII кесте заңы бойынша) эртүрлі сатыдағы 
немесе категориядағы мұрагерлердің арасында жол берілмейді». Тек мұндай 
жағдайда мұра берушінің артында агнаттары калмаса, онда мұрагерлікке 
мұра қалдырушы руынын мүшелерінің арасынан үшінші топтағы мұрагерлер 
шакырылды. Ежелгі Римдегі шаруашылық өмірдің жэне соның негізінде 
когамдык өмірдің барлық саласының дамуына байланысты патриархалдық 
отбасы ыдырай бастады. Отбасылық меншікті жеке дара меншік алмас- 
тырды. Осыған байланысты агнаттық туыстық қағидасына негізделген 
мұрагерлік өзінің негізін жоғалтты. Нәтижесінде агнаттык туыстықтың ор- 
нына жақын кандык туыстыктың (когнаттық) маңызы артты. Осы тұрғыдан 
претор мұрагерлік мүлікті иемденудін бірнеше кезегін камтамасыз етті. 
Мұнда мұраның алғашкы үміткерлері ретінде балалары тұрды жэне олардың 
кұрамына жеке бөлініп шыккан балалары да қамтылды. Бұл кезде претор жеке 
бөлініп шыққан балалардың сол кезден бастап өзіне жұмыс істегенін ескеріп, 
олардың пайдасына мэміле бойынша алынған кез келген мүлік тиеселі бол- 
ды. Керісінше үй кожасының билігінде калған балалары оның іс-эрекетінің 
нэтижесінде пайда болған белгілі мөлшердегі мүліктердің үлестік бөлігін 
алуға мүмкіндік алды. Сонымен, претор мұрагерлік мүлікті иемденуді үй 
кожасының билігіндегі жэне жеке бөлінген балаларына тең бөле отырып, 
жеке бөлінген балалары мұраны бөлу кезінде оған жеке бөлінгеннен кейінгі 
алынған мүліктерді қосуды талап етті.

Преторлык эдиктілерде екінші кезектегі мұрагерлердің катарына XII кес- 
те зандарындағы мұрагерлік құқығына сәйкес агнаттык туыстары мұра алу 
құкығына ие болды. Үшінші кезекте преторлык эдикт мұра калдырушының 
алты атаға дейінгі бір кандық туыстарына оған жақындық дәрежесіне карай 
мұраны бөлісуге шакырды. Сондай-ак, төртінші кезектегі заң бойынша 
мұрагер ретінде көзі тірі жұбайының бірі -  күйеуі немесе әйелі танылды. Со- 
нымен бірге претор бір канды туыстардың заңды мұрагерлерінің шеңберінен 
жэне көзі тірі жұбайынан баска мұраны иеленуге байланысты тағы бір 
жаңалық енгізді; яғни ол эртүрлі топтағы жэне дәрежедегі мұрагерлердің 
мұраға шақырылу сэйкестігін орнатты. Егер де мұраны алуға шақырылған 
тұлға оны кабылдамаған жағдайда ол мұраға шакырудың бір реттік кағидасы 
бойынша тоқтатылмады, яғни оның кезекті үміткер үшін ашылуға мүмкіндігі 
болды.

Юстиниан күкыімндаіы заң бойынша мұрагерлік. Мұра калдыру 
тэртібі түпкілікті негізде Юстинианның Новеллаларында реформаланды.
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Бұл Новеллаларға сәйкес бірінші топтағы мұрагерлерге теменгі сатыдағы 
ең жакын туыстар жатқызылды (ұлдары, қыздары, немерелері т.б) Бұл 
гұрғыдан карағанда төменгі сатыдағы ен жакын туыстары одан бір саты 
жоғары тұрған туыстарының мұрагерлік кұкығына шектеу кояды; мэселен, 
мұра калдырушының өз балалары болған кезде немерелері мұрагерлікке 
шакырылмайды. Дегенмен, мұра калдырушы келесі сатыдағы мұраны алуға 
үміткер каны бір алыстау туысқаны мұра ашылуға дейін қайтыс болған 
жағдайда одан тараған ұрпақтары болса, онда мұраны алуға шакырылу 
мұмкіндігі болды. Мәселен, мұра қалдырушы кайтыс болған кезде оның 
бұрын өлген ұлының немесе қьізының балалары және немерелері мұраны 
алуға кұкы болды. Мұндай жағдайда немерелері мұра қалдырушының тірі 
кезіндегі өз эке-шешелеріне тиеселі мүліктік үлесті алуға құқылары болды. 
Мұрагерлікке мұндай катысу нысаны ұсыну кұкығы бойынша мұрагерлік 
деп аталды (мұндай жағдайда кайтыс болған әкесінің немесе шешесінің 
немерелері олардың орнына өздерін ұсынады).

Сонымен бірге ұсыну құкығы бойынша мұрагерлікті өтпелі мұрагерлікпен 
(трансмиссиялык) шатастыруға болмайды. Осы тұрғыдан карағанда ұсыну 
құқығы бойынша мұрагерлік мұраны қабылдамаған өз экесінің немесе 
шешесінің мұрагерлері емес тікелей мұра калдырушының мұрагерлері болып 
табылады. Өтпелі мұрагерлік кезінде мұрагер мұра қалдырушынын өлімін 
бастан кешіріп, нэтижесінде оған мұра ашылады, алайда ол мұраны өзіне 
қабылдауға үлгермей кайтыс болған жағдайда оның мұраны алуға катысты 
пайда болған құқығы мұрагерлік жолмен оның мұрагерлеріне өтеді. Рим 
құкығының бастапқы даму кезеңінде өтпелі мұрагерлік құқы мойындалма- 
ды, ейткені мұрагердің мұрагерлігінің ашылу сәті катаң, жеке, ерекше кұкық 
қабілеттілігі болып есептелді. Сондықтан мұраны қабылдау құқығының 
мұрагерлікке өту мүмкіндігі болмады. Содан кейінгі Рим кұкығының даму 
сатысында мүліктік-құқықтык мұрагерліктің мэселелері алғашкы орынға 
шыққан кезден бастап мұра берушінің жеке басына қатысты басқа кағидалар 
орнықты. Яғни, егер де мұрасы ашылған тұлға оны алуға үлгермей қайтыс 
болған жағдайда (өсиет бойынша немесе заң бойынша) ашылған мұраны 
алу құқығы оның кабылдау мерзімінің шектелуі аркылы өзінің тікелей 
мұрагерлеріне өтті (алғашкы мұрагерге мұрагерліктің ашылуы туралы 
хабарланған бір жылдың ішінде). Төменгі сатыдағы жакын туыстыктың ара- 
сында мұрагерлік мүліктер тең бөлінді.

Юстиниан Новеллалары бойынша мұрагерлікке екінші кезек- 
те шақырылатындардың катарына жоғарғы сатыдағы жакын туыстары 
(әкесі, шешесі, атасы, әжесі т.б.) сондай-ақ толыкканды туыстығы бар бау- 
ырлары жэне қарындастары (бұрын кайтыс болған бауырлары мен әпке- 
карындастарының балалары) шакырылды. Жоғарғы сатыдағы өте жакын 
кандық туыстық болған кезде, оган алыстау тұрған туыстар мұргерлікке 
шақырылмады (мэселен, кайтыс болған адамнан кейін экесі немесе шешесінің 
көзі тірі болған кезде атасы және әжесі мұрагерлікке шакырылмады). Егер 
бірыңғай жоғарғы сатыдағы жакын туыстар мұраны иеленгенде мұрагерлік
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эке жэне шеше бағыты бойынша бөлінді. Бұл жағдайдың мұрагерлікке ата- 
аналары емес аталары мен әжелері шакырылғанда маңызы болды; мәселен, 
мұра қалдырушы кайгыс болғаннан кейін эке жағынан атасы, шеше жағынан 
атасы мен әжесі калған жағдайда олар мұраны тең мөлшерде алды; яғни оның 
жартысы әке жағынан есептеліп, әкеден тараған атасына берілді, ал баска 
бір жартысы шеше жағынан есептеліп, атасы мен әжесінің арасында тең 
бөлінді. Еғер мұрагерлікке бір мезғілде жоғарғы сатыдағы жақын туыстары 
мен толыкканды туыстыктағы ағалары мен әпке-карындастары шакырылған 
жағдайда мұрагерлік олардың барлығының арасында гең бөлінді.

Үшінші кезектегі заңды мұрагерлердің қатарына Юстиниан Новеллала- 
ры бойынша толыққанды туыстығы жоқ бауырлары мен эпке-қарындастары 
(ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік ететін бұрын қайтыс болған толыққанды 
туысгығыжокбауырлары мен эпке-қарындастарыныңбалалары)жатқызылды.

Төртінші кезекте мұраны қабылдау құқығына бір қандық туыстағы жана- 
ма туысқандары (туыстық дэрежесі шектелмей) жақындық белгісіне қарай ие 
болды. Жоғарыда келтірілген мұрагерлер тізімінде бір жұбайдың кайтыс бо- 
луын бастан кешірген тұлға жөнінде айтылмаған. Бұл тұрғыдан әйелі қайтыс 
болған кұйеуі жоғарыда көрсетілген негізгі төрт топтағы мұрагерлердің бірде 
біреуі мұрагерлікке кірмеген кезде ғана соңғы кезекте шақырылды. Ал «кедей 
жесір» эйелдің қажетті мұрагерлік кұкығы танылып, мұраның міндетті үлесі, 
яғни оның төрттен бір бөлігін иемдену мүмкіндігі болды. Сондықтан күйеуі 
өзінің өсиетінде эйелін мұраның міндетті үлесін алудан айыруға кұқы болма- 
ды. Егер де мұраны қабылдауға туыстығы бірдей дэрежедегі бірнеше тұлға 
шақырылса жэне мұраға шақырылғанның бірі мұралық үлесін өз еркімен 
бас тартып алмаған жағдайда басқаларының мұралык үлесі бір мезгілде 
өсетін болды (бұл келтірілген мысалда ұлдарының арасынан біреуі мұраны 
қабылдаудан бас тартқан кезде, басқа екі ұлдары оның үлесін жартыдан бөліп 
алды).

Мұрагерліктің тәртібі. Мұрагерлікті алу және оның салдары.
Мұрагерлікке кіру тұлғаның тікелей ерік білдіруімен немесе оның мұрагер 
ретіндегі мінез-кұлык эрекеті аркылы іске асырылды мэселен, мұрагер 
адамның мұра калдырушының борышкорларынан оған тиісті соманы 
кайтарып алуы, оның кредиторларына карызын толеуі сияқты іс-эрекеттерді 
косуға болады. Мұрагер мұрагерлікке кіру аркылы өзіне тиісті кұкыкты алу- 
мен ғана шектелмей, сонымен бірге мұра берушінің міндеттемелеріне де 
жауапты болады. Сондыктан қалдырылған мұралык оны калдырушының 
бірыңгай карыздарынан тұрған кезде де, Юстинианға дейінгі кұкыктағы 
мұрагерліктің эмбебабтық сипаты негізінде мұрагерлік бойынша карыз 
мұрагердің жауапкершілігіне жүктелді.Сондыктан мұрагер осындай шек- 
телмеген жауапкершіліктен кұтылу үшін батыл шараларға баруға, яғни 
мұрагерліктің пассивтік көрсеткіштері оның активтік үлесінен жоғары болған 
жағдайда оны кабылдамауға тиісті болды.

Юстиниан құқығында мұрагер егер де мұрагерлік мүліктің тізімін жасап 
жэне оны бағалау жұмысын жүргізетін болса, (нотариустың, бағалаушынын, 
мұрагерліктің борышкорларының қатысуымен) онда мұрагердің мұрагерлік
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бойынша қарызы активтік мұрагерлік көлемімен шектеледі. Бұл жеңілдік 
һепе/ісіит іпЪепІагіі деп аталды. Бұл жеңілдіктің іс жүзіндегі маңызы 
мұрагерлік мүлік бойынша көптеген қарыздар болған жағдайда оның жеке 
мүлігінің біркатар белігі мүра берушінің борышкорларының мүддесін 
канағаттандыруға жүмсалудан сактады. Алайда, жағдай баскаша болуы 
да мүмкін; яғни мүрагерлікте активтік үлестен пассивтен басым болып, 
мүрагердің өзінің карыздарының көп болу жағдайлары кездесті. Мүрагерлікті 
кабылдау мүрагер мен мүра берушінің мүліктерінің бірігуіне экеліп соқтырып, 
біріктірілген ортақ мүліктерден екі тарапқа да қанағаттанарлык нәтиже күтуге 
мүмкіндік берді. Мүрагерліктегі борышкорлардың мүддесіне тоскауыл қою 
үшін преторлык эдиктілерге жеңілдік бөлімі енгізілді. (Ьепейсішп херегаііопіх) 
Вүл жеңілдіктің мэні мүрагерліктің кредиторларына өздерінің мүліктерін 
мүрагерлік мүліктен беліп алу туралы талап қүқығын беріп, бірінші кезекте 
мүрага алынған мүлік кредиторлардың мүралық мүддесін қанағаттандырып, 
одан кейін легаттарға төленіп, ал одан қалған бөлігі болса кредитордың 
мүрагерін канғаттандыруға бағытталды. Сонымен бірге мүрагерлікті 
кабылдаудың салдары мүрагер мен мүра берушінің арасындағы пайда болған 
өзара міндеттемелерді жабу аркылы көрініс берді.

Мүрагерлік жөнінде талап кою. Мүрагердің сотта корғалу кажеттілігі 
оның мүрагерлігінің күрамына кіретін қүқықтарын біреудің танымаған 
жағдайдағы салдарынан туындайды (мәселен, белгілі бір түлға мүрагерге 
оған тиеселі мүлікті беруден бас тартады, өйткені оны мүра берушінің 
мүрагері ретінде танымайды жэне мүра калдырушының өзінін қүқығын 
теріске шығарады) немесе элдекім өзінің мінез-күлқының озгеруі салдары- 
нан аталған түлғаның мүрагерлік күкығын мойындамайды (мәселен, өсиеттің 
растығын таласка түсіріп, одан өзінің мүрагерлік қүкығын шығаруға тыры- 
сады). Бірінші жағдайдағы талап қоюға мүра қалдырушының шешімінен 
туындайтын мүрагердің өз үйғарымы негіз болды: мәселен, егер де үшінші 
іүлға мүрагерлік қүрамындағы мүлікті дер кезінде бермей үстап түрса, онда 
мүра калдырушының көзі тірі болған кезінде мүрагер оның көмегімен сотқа 
виндикациялық тала-арыз түсіруге қүқылы болды.

Егер де мүрагерліктің кұрамына кіретін мүрагердің мүлігіне катысты 
қүқығы бүзылмай, оның мүрагерлікті иеленуге қатысты қүқығы танылмаған 
жағдайда, онда мүрагерге виндикаңиялық шағымның шартына жэне салдары- 
на үқсас мүрагерлікті кайтарып алуға байланысты сотка цивильдік талап-арыз 
гүсіруге қүқык берілді. Осы талагі негізінде мүрагерліктің адал ниетті иесі 
галап қоюшыға мүрагерлік есебінен байыған аукатынан мүрагерлік мүлікті 
үстаған кездегі шығындарын есепке ала отырып, мүрагерліктің күрамына 
кіретін мүлікті қайтаруға міндетті болды. Ал ниеті адал емес жауапкер 
галапкердің мүрагерлікті кайтарып алуға байланысты берген шагымының 
негізінде мұрагерліктен алынғандарды өзінің барлық жемістерімен жэне 
өсімдерімен кайтарып беруге, сондай-ак затты, мүлікті жойып жібергені не- 
месе бүлдіргені үшін жауап беріп, тек қана оны сактаған кездегі кажетті жэне 
пайдалы іс-эрекеттер жүргізген кездегі соманы ұстап калуға ғана құқылы
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иіі і н> 111<• пірін.ік мұрагер өзін қорғау үшін жэне мұрагерліктің құрамына
...........  икті алуга мұмкіндік беретін арнайы заңмен керсетілген көмек -
н і • і г р л м к гіііі а л д ы .

Ісіш гар мен фидеикомиссилер. Легаттардын түсінігі және түрлері.
Л с і аттар деп (немесе өсиеттен бас тарту) мүра берушінің өсиетінде мүрагерлік 
мүліктіңесебінен белгілі біртүлғаға кейбір күкыктарды немесе басқа да тиімді 
жағдайларды беруге үйғарым жасау ретінде түсіндіріледі. Легат үғымынан 
пайымдайтынымыз, ең алдымен мүра қалдырушының мүлігіне қатысты 
үндестік сипатының болуы (яғни белгілі бір түлғаның пайдасына легатгың 
тағайындалуы). Оның негізгі мэні ол түлға мүра берушінің жеке қүқыктағы 
мүрагері болып есептеліп, легат мүрагерліктің кандай да бір үлесін алған 
жағдайда да мүра қалдырушының карызына жауапты болмады. Екіншіден, 
легатты тек кана өсиет шеңберінде қалдыруға мүмкін болғандыктан оларға 
заң бойынша мүрагерлікті жүктеуге тыйым салынды. Легаттардың бірнеше 
түрлері жіктелді. Олардың ішіндегі маңыздылары рег уіпсіісаііопеп жэне рег 
сіатпаііопеп аталды. Легаттың бірінші түрінің көмегімен өсиет берушінің 
белгілі бір мүлігіне легатарийдің тікелей меншік қүқығы бекітілді (осыдан 
легат атауы пайда болып, легатарийлер виндикаңиялық талап-арыз түсіруге 
мүмкіндігі болды). Рег сіатпаііоп легатының аталу мэні -  мүрагер біреуге 
белгілі бір затты беруге міндетті болды. Мүндай жагдайда легатарийға 
мүрагердің өсиеттік еркін орындауға байланысты міндеттемелік қүқықты та- 
лап етуге ғана мүмкіндік берілді.

Фидеикомиссилер. Рим қүқығының іс-тәжірибесінде легаттарға 
цивильдік осиеттің нысандарын сақтамау жағдайлары жиі кездесті, мэселен, 
легат қайтыс болған жағдайда өзіне мүрагерді тағайындамауы өз кезегінде 
мүрагерліктің қүрамында болған белгілі бір мүлікті беру үйғарымы заң 
бойынша мүрагерлікке айналып отырды. Республикалық кезеңде мүндай 
үйғарымдарға қүқықтық қорғау қолданылмады, ал оны орындау неме- 
се орындамау мүрагердің ар-ожданына байланысты болды, осы түрғыдан 
үйғарымның жаңа түрі -  фидеикомисс (яғни ар-ожданга тапсыру) пайда бол- 
ды. Принципат кезеңінде фидеикомиссилер легаттар сияқты талап-арыздық 
қорғауға ие болды. Алайда фидеикомисс жолымен мүрагерге ботен біреуге 
мүрагерліктің барлык үлесін немесе белгілі бір үлесін беру міндеті жүктелді. 
Бастапкыда мүндай талап қою (Ғісіеіс)ттІ88ит һегесіаііх) сингулярлық мүраға 
экеліп соктырып, мүрагерліктің күрамындағы міндеткерліктің жауапкершілігі 
мүрагерге жүктелді ( яғни ол мүндай фидеикомисс калдырылған кезде барлық 
мүлікті оған өткізуге тиісті болды).

Әрине, мүндай жағдайда мүрагерге мүрагерліктің осындай түрін 
қабылдауды есептеу қиынға сокты, яғни мүра калдырушының үйғарымы көп 
жағдайларда орындалмады.Сондықтан фидеикомиссияны қайтару талабына 
бірқатар түзетулер енгізіліп, соның нэтижесінде фидеикомиссияны қайтару 
талабы тағайындалған жағдайда мүрагер өзіне мүрагерліктің төрттен бір 
бөлігін қалдыруға, ал фидеикомиссия ретінде жеке қүқық емес мүрагерліктің 
бір үлесін алған түлға өзінің үлесіне сәйкес мүрагерліктегі қарыз үшін жауап 
берді, яғни мүндай фидеикомиссия эмбебабтық мүралық маңызға ие болды.
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Легаттарды алу тәртібі. Легаттарды алу үдерісінде екі кезен 
жіктелді; сііев 1е§аІІ5 сесіепа жэне сііех 1е§а1із Ьепіепік. Алғашқы кезең өсиет 
қалдырушының қайтыс болу сәтімен байланысты болды, яғни легат шартты 
жағдайда қалдырылса, онда мүлікті алу тәртібі осы шарттың басталу сәтімен 
сәйкестендірілді. Екінші кезеңнің мэні егер де легаттар өсиет қалдырушының 
олімін бастан кешірген кезде легатты алу қүқығы мұрагерлік бойынша өту 
қүқығы эдісімен жүргізілді. Сондықтан, егер де легатгы алмай легатарий 
қайтыс болған жағдайда легаттық құқығы оның мүрагеріне ауысты.

Оіеа іе&аіі \епіепі& -  бұл мұрагердің мүрагерлікке кіру сэтін білдіреді. 
Мүндай кезде легатарийлер немесе оның мұрагерлері өздерінің легаттық 
қүқықтарын іске асыруды талап ету қүқығына ие болды, яғни егер де легат 
іікелей меншік қүкығына иелік еткен жағдайында қалған болса, онда лега- 
терийлер мүрагерлікке кіру сәтінен бастап, бас тартуға қатысты мүлік кімнің 
колында қалса, соған қарсы виндикациялық талап-арыз түсіруге мүмкіндік 
алды, ал легатты біреуге беруге міндетті болған кезде мүрагерге қарсы легат- 
ты орындау жөнінде міндетті талап-арыз түсіруге қүқылы болды.

Легаттарды шектеу. Ежелгі Римде легаттар кең қолданысқа ие болды. 
Өсиет қалдырушылар көптеген легаттарды тағайындағандықтан мүрагерлерге 
ешнэрсе калмады, осының салдары оларға мүрагерлікті қабылдауға 
қызығушылық тудырмады. Сондықтан мүрагерлердің мүддесін коздей оты- 
рып легаттарға шектеулер енгізілді. Алғашында легаттарға 1000 ассадан 
жоғары колемде үлес тағайындалуға тыйым салынып, бірде-бір легатарий 
мүрагердің ең аз алған үлесінен артық алуға қүқы болмады. Алайда көптеген 
үсақ легаттарды тағайындап, мүрагерлікті бітірген жагдайда мүндай шаралар 
элі де жеткіліксіз болды. Сондықтан Фальцидия заңы бойынша легаттарға ба- 
гыл шектеулер қойылды, яғни мүрагерліктің үштен төрт үлесін легат ретінде 
беруді мүрагердің танымау міндеті енгізілді, яғни мүрагерліктің төрттен бір 
бөлігі (мүра калдырушының қарыздары өтелген соң) мүрагердіц қарамағына 
гүсуге міндетті болды.

Негізгі терминдер:

Т екіатепіит -  завещание, өсиет
Т езіатеп іит іасіо асііуа -  активная завещательная правоспособность -  

белсенді өсиет қүқық қабілеттілігі
Текіатепі Гасгіо разкіуа -  пассивная завещательная правоспособность- 

пассивті өсиет қүқық қабілеттілігі
ЗиЪзііІиІіо -  подназначение наследника -  мүрагерді қосымша тағайындау
Негесіііаз іасепз -  лежачее наследство -  қордаланған мүрагерлік
ТгапзтІ58Іо сіеіаііопіз -  переход права принять наследство к наследникам 

лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его до сво- 
ей смерти -  өзі қайтыс болғанға дейін мүрагерлікті алуға үлгермеген жэне 
мүрагерлікке шақырылған мүрагерлерге оны қабылдау қүкығының өтуі.

Ье§аІит -  завещательный отказ о выполнении наследником определен- 
ных действии в пользу третьих лиц -  үшінші түлғаның пайдасына мүрагердің 
осиеттен бас тартуды орындауға қатысты белгілі бір іе-эрекеті.

Ғі<ЗепсотІ88а -  завещательные отказы -  өсиеттен бас тартулар.
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Сұрақтар мен казустар:

1. Н. Н. деген біреу ұрыс даласындағы шайқаста опат болып, өзінің мүлігін 
балаларына мұралыкка қалдырды. Алайда ол элі дүние есігін ашпаған, 
бірақ қүрсақта жатқан баласын есепке алмады. Мұндай кезде претор қандай 
шешім қабылдайды? Ол дүниеге келмеген балаға басқа бауырларымен қатар 
мұрагерліктен үлес бере ала ма?

2. Мұрагер өзінің төрт ұлыпа мүліктік өсиет қалдырып, нәтижесінде 
үлкен ұлына басқа ұлдарымен салыстырғанда оның үлкен көлемін берді. 
Мүлікті қабылдаған кезде басқа мұраіерлері бірден жабуға қажеттілігі бар 
оның қарызы бар екендігін білді. Сондықтан оның үш бауыры ағасы үлкен 
көлемдегі мүлікті иемденгендіктен кредиторға тиісті қарызды төлеуді талап 
етті. Мұндай кезде үлкен ағасы олардың қойған талабынан бас тарта ала ма 
немесе ол рим құқығының ережесіне сэйкес қайтыс болған экесінің қарызын 
телеуге міндетті болды ма?

3. Отбасының әкесі өзінің балаларына мұра қалдырды. Алайда, бұл кезде 
оның асырап алған балалары жэне әйелі болды. Асырап алған балаларының 
мұрагерлікті талап етуге кұкыктары болды ма? Рим құқығының нормалары 
бойынша мұндай кезде мұрагерлік қалай бөлінеді?

4. Үй қожайыны екі баласына мұра қалдырды. Алайда оның біреуі мұраны 
қабылдауға келмеді. Мұндай жағдайда мұрагерлік екінші ұлына ауыса ма? 
Рим құкыгы бойынша мұрагерлікті кабылдаудың белгілі бір мерзімі болды 
ма?

5. Рим құқығы бойынша мұра берушінің мұрасына бірінші кезекте кім 
шакырылады, жұбайы немесе балалары ма?

6. Рим құқығында мұрадан бас тартқан кезде мұрагерден өтініш талап 
етіле ме?

7. Әкесі өзінің жалғыз баласына мұрагерлік өсиет қалдырды, алайда ба- 
ласы мұрагерлік ашылғанға дейін қайтыс болады. Мұндай кезде мұрагерлік 
кімге ауысады ?

8. Біреу өзінің барлык мүліктерін жақын досына өсиет етіп қалдырды, 
ал өсиет бойынша оның бірге туған іні-қарындастары ешнэрсе алмады. Рим 
кұкығы бойынша олар өздерінің үлестерін талап ете ала ма?

9. Үй қожасы кайтыс болғаннан кейін мұрагерлік ашылды. Агнаттар оның 
заңды мұрагерлері болып есептелді ме, олар мұрагерліктен бас тарта алды ма?

10. Қожайын өзінің құлын мұрагері етіп тағайындады, алайда мұрагерлік 
ашылатын сәтте оның құлы құлдыктан босатылды. Мұндай кезде ол 
мұрагерліктен бас тарта алама?

11. Өсиетті рәсімдегеннен бастап он жыл уақыт өтті, алайда мұрагерлік элі 
де ашылмады. Рим кұқығы бойынша ашылмаған өсиетте қандай өзгерістер 
болады?

12. Әкесі озінің жинаған мүлігін екі ұлына өсиет етіп қалдырды, алайда 
оның біреуі өсиетті кабылдауға үлгермей кайтыс болды және өзінің соңында 
мұрагерлерін калдырмады. Мұрадағы оның үлесінің тағдыры калай шешіледі?

13. Үлкен ағасы кайтыс болғаннан кейін інісіне тек карыздарын ғана 
қалдырды. Дегенмен, інісі өз мерзімінде мұрагерлік мүліктін тізімін жасап
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үлгерді. Ол аталған тізімді кандай мерзімде жасауға міндетті болды? Рим 
күкығы бойынша тізім түзілгеннен кейін мүрагер қарыздар бойынша жауап 
берді ме?

14. Мүраның бір бөлігін заң бойынша екінші бөлігін өсиет бойынша 
рәсімдеу мүмкіндігі болды ма?

15. Легат пен фидеикомиссияның ерекшелігін ажыратыңыз. Легаттарды 
алудың тәртібі калай болды? Фальцидиев ширегі деген не?

Бакы лау сүрактары :

1. Рим құкығының түсінігі жэне маңызы.
2. Жария жэне жеке кұкықтың ерекшелігі.
3. Римнің жеке күкығының кезеңдері.
4. Римнің жек кұкығының жүйесі. Римнің жеке кұкьгғы жүйесінің 

калыптсау кағидалары.
5. Римнің жеке қүкығының рецепцисы.
6 . Құкыктың кайнар көздері, үғымы, түрлері.
7. Римніц жеке кұкығының классификациясы (жүйелеу).
8. Әдет-ғұрып кұкығы. ХІІ-кесте заңдары.
9. Заң: ұғымы, түрлері, кұрылымы.
10. Магистраттар эдиктілерінің түсінігі жэне маңызы.
11. Сенатуконсульттер, императордың конституциялары.
12. Рим заңгерлерініц қызметі.
13. Юстиниан кодификациясы. Римнің жеке кұкығының ескерткіштері.
14. Құқыкты жүзеге асырудың түсінігі. Құкыкты жүзеге асырудың шека- 

расы.
15. Құқыкты қорғау. Озбырлық. Құкықты мемлекеттік қорғау.
16. Преторлар мен судьялардьщ кызметі. Соттардың жеке дара жэне 

алкалық қатысуы.
17. Азаматтык іс жүргізу. Азаматтык іс жүргізу сатыларының дамуы.
18. Легисакциондық, формулярлық, экстраординарлық іс жүргізулер, 

гүсінігі, ерекшеліктері.
19. Рим кұкығындағы талап қоюдың жүйесі.
20. Азаматтық іс қарау үдерісінің сатылары -  іп іиге жэне іп іисіісіо. Рести- 

туция. Интердиктік жэне когнициондық өндіріс.
21. Рим құкығындағы уакыттың маңызы: есте сакталмаған уақыт, талап 

мерзімінің өтуі, алу мерзімінің өтуі.
22. Римнің жеке кұкығындағы түлғалардың категориялары, үғымы, түсінігі.
23. Құқык кабілеттілік, түсінігі, күрамды элементтері. Римнін жеке 

күкығындағы эрекет қабілеттілігі. Азаматтық мэртебесі, Еркіндік мэртебесі, 
Отбасылык мәртебесі.

24. Жеке тұлғалардың категориялары.Рим азаматтарының, перегриндердің, 
латиндардың, кұлдардың еркіндікке шыккандардың, колондардың қүкыктык 
мэртебесі.

25. Заңды тұлғалар жөніндегі теория. Ежелгі римдегі заңды тұпғалардың 
өзіндік белгілері.
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26. Рим отбасы. Рагігіа роіезіаз, рагіех Ғатіііаз. Агнаттык жэне когнатык 
туыстык.

27. Неке, түсінігі, түрлері. Заңды және заңсыз неке. С и те  тап и  жэне зіпе 
тапи , конкубинат институты.

28. Жүбайлардың жеке жэне мүліктік қатынастары.
29. Некенің бүзылуы. Екінші рет некеге түру.
30. Ата-аналары мен балаларының өзара катынастары. 8іпе тап и  жэне 

си те  тап и  некесіндегі анасы мен балаларының катынастары.
31. Әкесі мен балаларының өзара қатынастары. Раігіа роіезіак экесі жэне 

Рагііа роіекіа.ч әкесінің шектелуі. РаСгіа роіезіаз -  тың токтатылуы.
32. Заңдастыру жэне асырап алу. Заңдастырудың әдістері. Асіорііо, аггоцаііо.
33. Қорғаншылық жэне қамқоршылык. Қорғаншылық жэне қамкоршылық 

қызметінің айырмашылыгы.
34. Заттардың түсінігі. Заттардын классификациясы (жіктелу)
35. Иелену түсінігі. Иеленудің түрлері: цивильдік жэне преторлық, ортақ 

иелену, заңды жэне заңсыз иелену, адал жэне адал емес иелену.
36. Иеленуді алу жэне тоқтатылуы.
37. Иеленуді корғау. Интердиктілердің түрлері.
38. Меншік қүқығының түсінігі. Меншік күқығының шектелуі.
39. Меншік қүқығының түрлері: квириттік жэне бонитарлық, цивильдік 

жэне преторлык, италийлік жэне провинциалдык.
40. Меншік қүқығының пайда болуы.
41. Меншік қүқығын қорғау. Виндикациялық жэне негаторлық талап қою. 

Меншік қүқығының жойылуы.
42. Бөтеннің затына қүкық. Сервитут, түсінігі, түрлері.
43. Сервитуттарды алу жэне одан айырылу әдістері. Сервитуттарды қорғау.
44. Эмфитевзис жэне суперфиция.
45. Кепіл, түрлері, нысандары.
46. Мүра қалдыру түсінігі. Әмбебабтық мүрагерлік жэне сингурлярлық 

қабылдаушылық. Қажетті мүрагерлік.
47. Мүрагерлік қүқығы, түсінігі, дамуы, кезеңдері жэне римнің жеке 

қүқығының басқа институттарымен байланысы.
48. Өсиет бойынша мүрагерлік.
49. Өсиет түсінігі. Өсиетті жасаудың нысандары: Іекіатепіит сотіііі» 

саіаіік, Іехіатеп іит іп ргосіпсіи, тапсіраііо ( ауызша және жазбаша)
50. Заң бойынша мүрагерлік.
51. XII кестезандары бойынша мүрагерлердің кезегі. Преторлықэдиктбой- 

ынша мүрагерлердің кезегі. Юстиниан реформалары бойынша мүрагерлердің 
кезегі.

52. Қажетті мүрагерлік. Мүрагерліктің ашылуы жэне оны қабылдап алу, 
өситеттен бас тарту. Легат жэне фидеикомистер.

53. Міндеттеменің түсінігі. Міндеттеменің пайда болуы.
54. Міндеттемені топтастыру. Міндеттемедегі көпжақтылық.
55. Міндеттемені орындау. Міндеттемені орындау орнын анықтау, маңызы, 

тэсілі.
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56. Мерзімін өткізіп алуга байланысты кұкықтык салдар. «Пургация» 
мерзімін өткізіп алу.

57. Міндеттеменің тоқтатылуы: оЫі§аІіо ІоІІішг жэне оЫі§аІіо ехІіп§иіШг. 
Міндеттеменің токтатылу тэсілдері.

58. Цессия жэне бөтен біреудің қарызын қабылдау.
59. Міндеттемені қамтамасыз ету: кепілпұл, кепіл, кепілболушылық, 

тұраксыздык төлемі.
60. Кінэ, кінэ түсінігі. Кінэ дэрежесі. Оқиға және дүлей күш.
61. Міндеттемені орындамаганы үшін борышқордың жауапкершілігі.
62. Залалды өтеу. Залал түрлері, өтеу көлемі.
63. Деликтілер, түсінігі, түрлері. Жеке деликтілер, түрлік сипаттамасы. 

Жария деликтілер.
64. Квази-деликт, түсінігі, түрлері.
65. Келісімшарт түсінігі. Шарт, контракт, келісім.
66. Шартты талқылау.
67. Келісімнің кемістіктері: алдау, қоркыту, кателесу.
68. Шарт талаптары мен мерзімдері.
69. Шарттарды топтастыру.
70. Қарыз, ссуда, сақтау.
71. Сату-сатып алу, жалдау, мердігерлік, серіктестік, тапсырма шарттары.
72. Атаусыз шарттар, формальді емес келісімдер.
73. Квазиконтрактілер.
74. Рим құқығы бойынша латиндық терминология
75. А ұегЬіз 1е§із поп езі гесеёепсіит -  от слов закона не должна отступать

-  заң сөзінен шегінуге болмайды.
76. АЬ а§епс!о -  лишенный права, неправоспособный -  қүкықтан 

айырылған, құқық қабілетсіздік.
77. Ассеззіо сесііі геі ргіпсіраіі -  придаточная вещь следует за главной -  

қосымша мүлік бас мүліктің артында тұрады.
78. Асіогі іпсиЬіІ опи» ргоЬапсІі -  бремя доказывания лежит на истце -  

дэлелдеудің ауыртпалығы талап қоюшыда
79. Асіорііо паШгат і т і  ІаШг -  усыновление подражает природе (усыновля- 

ет мужчина, а усыновляемый должен быть младше усыновителя не менее, чем 
18 лет) -  асырап алушылық табиғатқа еліктейді(ер адам асырап алады, асырап 
алынушы асырап алушыдан 18 жас кіші болуы шарт).

80. А езіітаііо регісиіит Газіі еіиз циі зизсеріі -  принявший вещь для прода- 
жи, отвечает за случаи -  сату үшін кабылданған зат кездейсоқгык үшін жауап 
береді.

81. Арріісасіо езі уііа ге§и1ае -  применение есть жизнь правила (правила 
существуют для того, чтобы применяться) -  колдану өмірдің ережесі болып 
есептеледі (ереже оны қолдану үшін өмір сүреді).

82. Віз сіе еасіет ге пе зіі асііоп -  дважды по одному делу иск не допустим
-  бір іске екі талап қойылмайды.
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83. Вопа й(1е5 раіііиг иі Ьіз ісіет ехі§а1иг -  добрая совесть не терпит, чтобы 
одно и тоже взыскивалось дважды -  бір затты екі рет өндіріп алуға қайырымды 
ар-ождан шыдамайды.

84. Сазик а пиііо ргаезіаіиг -  за случаи никто не отвечает -  кездейсокіык 
үшін ешкім жауап бермейді.

85. Сопвепхш Ғакіі іик -  согласие творит права -  келісім заңды тудырады.
86. БеЬіІог іпіеііецішг і§ а цио іпүііо ехі§і ресипіа роіезі -  под должником 

помнится тот, кто у кого при его нежелании (уплатить) деньги могут быть ис- 
требованы -  борышкер деп егер де кімде-кім төлеуге кұлкы болмағанда одан 
акша талап етуді айтады.

87. Оігпіпіиіті поп роіезі езе іп репсіепіі -  право собственника не может 
быть приостановлено -  меншік иесінің құқыгы тоқтатылмауға тиіс.

88. Ех т а іа  саива поп огііиг асііоп -  из незаконной сделки не возникает пра- 
ва на иск -  заңсыз мәміледен талап кою кұкығы пайда болмайды.

89. Ех іиге ціосі езі ге§и1а йаі -  из права, действующего в жизни, возникает 
юридический принцип -  өмірдегі қолданыстағы кұкыктан зандық кағидалар 
пайда болады.

90. Ғигіокиз асі зепііз Іосо езі -  безумный приравнивается к отсутвующему
-  есінен адасқан жокқа тэн болады.

91. (^іозза ұірегіпо езі яиае соггосііі уізсега Іехіиз -  губительно толкова- 
ние, которое уничтожает суть текста -  мэтіннің мэнін жойған түсіндіру оны 
бүлдіру болып еептеледі.

92. Оепиз регіге поп сепзеіиг-  род не прекращается(для должника, утратив- 
шего родовую вещь) -  ру токтатылмайды ( рулык затты жоғалткан борышкор 
үшін).

93. Негесіііаз асііті поп роззе -  принятое наследство нельзя отнять у наслед- 
ника -  кабылдаған мұраны мұрагерден тартып алуға болмайды.

94. И потапііа 1е§із п е т іп е т  ехизаС -  незнание закона не извиняет -  заңды 
білмеу кешірілмейді.

95. Ітр о зз іііи т  пиіі оЫі§аІіо езі -  не сущестсвует обязанности выполнения 
невозможного -  орындауға мүмкін болмайтын міндет болмайды.

96. Іп щга поп ргаезитіпШг -  вред не презюмируются -  залал ақталмайды.
97. іиз риЫ ісит ргіЬаІогит расііз тиіагі поп раіезі -  нормы публичного 

права нельзя менять частными соглашениями -  жария кұқыктың нормаларын 
жеке келісімдермен ауыстыруға болмайды.

98. Ь е§ет  Ьгеует еззе орогіеі -  закон должен быть кратким -  заң қыска 
болуы шарт.

99. № т о  ріиз іигіз асі а ііи т  Ігапзіёгге роіезі я и а т  ірзе һаЬегеІ -  никто не 
может перенести больше прав на другого, чем имел бы сам өзі ис болған 
құқықтан үлкен құкты баска біреуге аударуға болмайды.

100. N 011 оЫі§аі Іех пізі рготи1§аІа -  закон не обязывает, если он не обнаро- 
дован -  заң жарияланбаса ол міндеттемейді.

101. ІМоп зоііиз сіатпі риіо еі Іисгі һаЬепсІит гаііопеп -  не только ущерб, 
но выгода принимается во внимание -  тек залал ғана емес, пайда да есепке 
алынады.
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102. ІЧиІІа етр ііо  кіпе ргеііо -  не может быть продажи без цены -  бағасыз 
сату болмайды.

103. ІЧиІІик уісіеіиг сіоіо іасеге С|иі іиге §и о  иііиг -  никто не считается по- 
ступающим злоумышленно , если он ползуется принадлежащим ему правом
-  егерде ол өзіне берілген ісұкыкты пайдаланса, онда қасақана әрекет деп 
қарастырлмайды.

104. N ізі йаі геяіііиііо зе§и11иг сопсіешпасіо циапіі еа гех еяі -  если не по- 
следует поворота в первоначаольное положение, то имеет место присуждение 
стоимости ущерба -  егер де бастапқы жағдайдың соңынан жүрмесе, онда зи- 
янды өтеуге тура келеді.

105. Ргіог іешроге роііог іиге -  кто раньше по времени, тот силнее в праве -  
кім уақыт бойынша бүрын қимылдаса, сол заңда күшті болады.

106. Кез ігапхіі сиш кио опеге -  собственность переходит вместе с лежащи- 
ми на ней обременениями -  мүлік ондағы жатқан ауыртпалықтарымен бірге 
ауысады.

107. Зегуііиз зегуііиііз еззе поп роіезі -  не может быть сервитута на серви- 
тут -  сервитуттың үстінде сервитут болмайды.

108. 8сіге 1е§е5 поп һос езі уегЬа еагит Іепеге весі ұ іт  ас ро іезіа іет-зн ан и е  
закона не в том состоит, чтобы соблюдать их слова, а силу и значение -  заңды 
білудің мэні сөзін сақтау емес оның күшін жэне маңызын сақтау болып табы- 
лады.

109. §і отп іа  яиае ороПиіІ оЬзегуаұіІ сагеі сиіра -  нет вины, если соблюде- 
но все, что требовалось -  барлық талаптар сақталған кезде кінэ жоқ.
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1-КУРСТАР ҮШІН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

Рим күкығы 
1-нүска

1. Еркіндікті жоғалтқан римдік кімғе тенестірілді?
A) либертинге;
B) билеушіге;
C) елден куылғанга;
Д) жат жұрттыкка;
Е) кұлға.

2. Рим азаматтыгынан айырылғанда римдік еркіндіғін жоғалтты ма?
A) иэ;
B) жоқ;
C) әр кезде емес, белгілі бір жағдайларда;
Д) бұл мәселе билеушінің карауында болды;
Е) оны өлтірді.

3. Ежелгі Римде балалар қанша жасқа дейін әрекет кабілеттілігі жоқ 
деп есептелді?
A) 10 жаска дейін;
B) тіркелмеген уакытқа дейін;
C) 14 жаска дейін;
Д) 7 жаска дейін;
Е) 18 жаска дейін.

4. Ежелгі Римде азамат кай жастан бастап күкык кабілеттілігіне ие 
болды?
A) 7 жастан бастап;
B) 14жастан;
C) тіркелмегенше ие болмады;
Д) 12-14-ке жэне 25 жасқа дейін;
Е) 18жастан.

5. Ежелгі Римде кімнін әрекет кабілеттілігі жок деп есептелді?
A) билеушінің;
B) судьяның;
C) құлдың;
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Д) азаматтык мәртебесі жок тұлғаның;
Е) акыл-есі дұрыс емес жэне маскараланган адамдардың.

6. Перегриндер -  дегеніміз бұлар...
A) перегрин каласының тұргындары;
B) римдіктердің көптеген согыстарының нәтижесінде жауланып алынган 
шетелдіктер;
C) кейбір құкық қабілеттіліктері шектелген азаматтар;
Д) еркіндікке жіберлгендер;
Е) акыл-есі ауыскан жэне масқараланған адамдар.

7. Классикалық Рим республикасы кезеңінде одан кейінгі принципат 
дәуірінде колондар деп кімдерді атады?
A) еркіндікке жіберілгендерді;
B) римдіктердің көптеген соғыстарының нэтижесінде жаулап алынған 
шетелдіктерді;
C) азаматтық мәртебесі жоқ адамдарды;
Д) ақыл-есі ауыскан жэне маскараланган адамдарды;
Е) жерді жалға алушыларды.

8. Төменде келтірілген рим құқыгының кайнар көздерін атаңыз:
A) эдет-ғұрып кұкығы; заң; магистраттардың эдиктілері; рим заңгерлерінің 
кызметі; рим құқығының кодекстері;
B) эдет-гұрып кұкығы; рим заңгерлерінің қызметі, рим құқығының 
кодекстері;
C) эдет-ғұрып құқығы; магистраттардың эдиктілері; рим заңгерлерінің 
кызметі;
Д) тек қана эдет-ғұрып құқығы;
Е) барлық жауаптар дұрыс емес.

9. Рим құкығының кайнар көздері дегеніміз...
A) халык;
B) объективті турде өмір сүріп міндетті заңдык күшке ие болатын 
заңнамалардың нысаны;
C) объективті сипатқа ие болып міндетті күшке ие болатын құқык құқықгық 
түзілу нысаны;
Д) мемлекеттік орган;
Е) норматвтік-құқықтык актілер.

10. Әдет-ғұрып құқығы дегеніміз не?
A) құқықтың саласы;
B) құкық саласының жүйесі;
C) рим құқығы аясындағы конституциялық-құқықтық нормалардың 
бірыңғай жиынтығы;
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Д) ерекше манызды конституциялык-кұкыктық нормалардын жиынтығы; 
Е) бұл -  рим кұкығынын ежелден қалыптсақан нысаны.

11. Әдет-ғұрып құқығы жазбаша болып есептеле ме?
A) иә, есептеледі;
B) жоқ, есептелмейді, өйткені ол жазбаша рәсімделмеген кұқық нысаны;
C) жартылай;
Д) бұл ғылыми тұрғыдан дэлелденбеғен талас тудыратын мәселе;
Е) бұл жөнінде ешқандай ақпарат жок.

12. «Эдиктілер» термині нені білдіреді?
A) жеке істер бойынша шығарылған өкім;
B) императордың шенеуніктерге арналған нұсқамасы;
C) халыққа арналған жалпы окімдер;
Д) даулы істер бойынша императордың карауына түсетін шешімдер;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

13. «Рескриптер» термині нені білдіреді?
A) жеке істер бойынша шығарылған өкім;
B) императордың шенеуніктерге арналған нұсқаулығы;
C) халыққа арналған жалпы өкімдер;
Д) даулы істер бойынша императордың қарауына түсетін шешімдер;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

14. «Мандат» термині нені білдіреді?
A) жеке істер бойынша өкімдер;
B) императордың шенеуніктерге арналған нұсқаулығы;
C) халыққа арналған жеке өкімдер;
Д) даулы істер бойынша императордың қарауына түсетін шешімдер;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

15. «Декреттер» термині нені білдіреді?
A) жеке істер бойынша өкімдер;
B) императордың шенеуніктерге арналған нұсқаулығы;
C) халыкка арналған жалпы өкімдер:
Д) даулы істер бойынша императордың қарауына түсетін шешімдер;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

16. Магистраттардын эдиктілері дегеніміз...
A) нормативтік-құқықтык актілер;
B) азаматтар тэуелсіздігінің декларациясы;
C) кұкыктың қайнар көздерінің бір түрі;
Д) конституция;
Е) конституциялық заң.
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17. Ежелгі Римде зангерлердің қызметі кұкыктын кайнар кезі болды 
ма?
A) иә, эртүлі жағдайларда;
B) акпараг жок;
C) жартылай;
Д) жоқ;
Е) иә, толығымен бола алды.

18. Азаматгык күкыктар міндеттерді орындауға катысты тұлғанын 
кабілеттілігі бу.иір:
A) эрекет кабілеттілігі;
B) кұқық қабілеттілігі;
C) инфамие;
Д) интерстяблитас;
Е) турнитдум.

19. Өзінін іс-әрекетімен белгілі бір азаматтык алуға және оны жүзеге 
міндеттейтін күкыктары бүлар:
A) агнат;
B) ифамия;
C) әрекет қабілеттілігі;
Д) фамилия;
Е) құқық кабілеттілігі.

20. Қүқык кабілеттілігі шектейтін әдістерге не есептеледі?
A) интерстябилитас;
B) турнитудум;
C) инфамия;
Д( барлык аталғандар;
Е) жауабы ж о к .

21. Қүл томендегідей күкыкі арға ие бола ала ма?
A) жерленетін жерге ие болуға;
B) армияда қызмет етуге;
C) мүрагерлік алуға;
Д) халык жиналысына катысып дауыс беруге;
Е) талап-арыз беруге.

22. Қүлдыктын кайнар көзі болып не есептеледі?
A) қүлдыққа сату;
B) қүл әкеден жэне шешеден тууы;
C) түтқындар есебінен;
Д) басы ерікті шешеден жэне кұл әкеден тууы;
Е) күң шешеден жэне басы ерікті әкеден тууы.
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23. Азаматтықка қабылдаудын әдістеріне не жатады?
A) басы ерікті ата-анасынан туылуы;
B) рим азаматының шетелдікті асырап алуы;
C) рим азаматының өз құлын бостандықка жіберуі;
Д) А жэне С нұскалары дұрыс;
Е) А,В,С нұскалары дұрыс.

24. Рим азаматтарынын саяси құқығына жататындар:
A) магистрат болып сайлану мүмкіндігі;
B) отбасын құру құқығы;
C) Рим легионында кызмет ету құқығы;
Д) әртұрлі мәмілелерге қатысу құқығы;
Е) А жэне С нұсқалары дұрыс.

25. Кімдерге қорғаншы іагайындалды?
A) 7 жаска дейінгі адамдарға;
B) 25 жастан аскан адамдарға;
C) ақыл-есі ауысқан адамдарға;
Д) қарызын өтей алмаған борышқорға;
Е) С жэне Д нұсқалары дұрыс.

26. Рим азаматтығын тоқтатуға болмайтын жағдайлар:
A) адамның қайтыс болуы;
B) аса ауыр кылмыс жасауы;
C) рим азаматын тұткынға алуы;
Д) рим азаматының әрекет кабілеттілігі жок деп танылуы;
Е) барлык жауаптар дұрыс.

27. Жеке тұлғаға жатпайтындар:
A) шіркеу мекемелері;
B) қалалық жэне жергілікті қауымдар;
C) корпорациялар;
Д) қолөнершілер одағы;
Е) сервитуттар.

28. Отбасылык мүліктін және сонымен бірғетүлғалардың жиын гыгы:
A) когнаттар;
B) фамилия;
C) агнаттар;
Д) ипотека;
С) пакт.

29. Феодосий 11 императормен алғашкы ресми заннама Сосіех 
Гһео(1о$іапи8 кашан жасалды?
A) б.д.д. IV ғ.
B) б.з III ғ.
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С ) б.з. V I I I  ғ. 
Д ) б.з. V  ғ.
Е) б.з.д. I I  ғ.

30. Феодосий кодексі канша кітапган тұрады?
A) 10
B) 6
C) 8 
Д) 16 
Е) 20

Рим күкыіы  
2-нүска

1. Империя кезеңіндегі еріксіз халықтын категориясы:
A) клиенттер
B) перегриндер
C) латиндер 
Д) колондар 
Е) плебейлер

2. Манципация дегеніміз:
A) құбылту аркылы сату;
B) манципацияланбаған меншікті акшаға беру;
C) бөтен біреудің материалынан жаңа затты жасау;
Д) претордың алдында жалған сот дауы;
Е) мұрағерлік.

3. Традиция дегеніміз:
A) кұбылту аркылы сату;
B) манипацияланбаған меншікті ақшаға беру;
C) бөтен біреудің материалынан жаңа затты жасау;
Д) претордың алдында жалған сот дауы;
Е) мұрагерлік.

4. Спецификация дегеніміз:
A) кұбылту арқылы сауда жасау;
B) манңипацияланбаған меншікті ақшаға беру;
C) бөтен біреудің материалынан жаңа затты жасау;
Д) жалған дау;
Е) мұрагерлік.

5. Жол берушілік кукыі ы дегеніміз:
А) кұбылту аркылы сауда жасау;
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B) манипацияланбаған меншікті ақшаға беру;
C) бөтен біреудің материалынан жаңа затты жасау;
Д) жалған сот дауы;
Е) мұрагерлік.

6. «С и т  тапи» некесі нені білдіреді?
A) әйелдің кұйеуінің немесе отағасының билігінен бас тартуы;
B) бірғе тұру негізіндегі неке;
C) эйелі дербес тұлға болып танылады, күйеуі әйеліне корғаншылық жа- 

сайды;
Д) А, В, жауаптары дұрыс;
Е) В, С жауаптары дұрыс.

7. «8іпе тапи» некесі нені білдіреді?
A) эйелдің күйеуінің немесе отағасының билігінен бас тартуы;
B) бірге тұру негізіндегі неке;
C) эйелі дербес тұлға болып танылады, күйеуі әйеліне қорғаншылық жа- 

сайды;
Д) А, В жауаптары дұрыс;
Е) В, С жауаптары дұрыс.

8. Агнаттар дегеніміз...
A) құл болып танылуы;
B) өсиет негізінде мұргерлік;
C) заң бойынша мұрагерлік;
Д) балаларды жалған сату;
Е) дұрыс жауаптары жоқ.

9. Ежелгі Римде жалпы міндетті қаулыларды шыгаруға кұкығы бар 
ең жоғарғы билік органы...

A) понтификтер алқасы;
B) диоңездердің басқарушылары;
C) преторлар;
Д) сенат;
Е) консулдар.

10. Рим құқыгынын приципат кезеніндегі тарихы...
A) Б.д.д I-б .д . III ғ.ғ.
B) V I- VII ғ.ғ.
C) V - VI ғ.ғ.
Д) IV -  V ғ.ғ.
Е) X ғ.

11. Ежелгі күкык мектебінің доминант кезеңіндегі тарихы:
A) Б.д.д.І — б.д.ІІІ ғ.ғ.
B) VI -  VII ғ.г.
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С) V - V I  ғ.ғ.; 

Д) I V - V ғ.ғ.; 
Е) III -  V ғ.ғ.

12. Рим мемлекеті қай ғасырларда Жерорта тенізі аймағын, Батыс 
Европаны Рейнгедейін және Мысырды бағындырды?

A) Б.д.д I -  б. д. III ғ.ғ.
B) VI ғ. -  VII ғ. дейін;
C) V -  VI ғ.ғ.
Д) I V - V  ғ.ғ. дейін;
Е) Б.д. І І І - ^ ғ . ғ .

13. Рим кукыіы дегеніміз...
A) Өзінің құрамына жеке жэне жария кұкыкты қамтитын Ежелғі Римдегі 

патшалар мен жай халыктың ереже жүйесі.
B) Өзінің кұрамына жаксы кұкыкты жэне жаман ісұкыкты қамтитын Рим 

кұкығының жүйесі.
C) Ежелгі Римнің әдет-ғұрыптары мен ережелерінің жинағы.
Д) Өзінің кұрамына жеке жэне жария құкықты қамтитын Ежелгі Римнің 

құл иеленушілік кұқығының жүйесі.
Д) Ежелгі Римнің буржуазиялык кұкығының жүйесі.

14. Рим құқығы қай коғамда пайда болды?
A) буржуазиялык;
B) күрделі пролетариат коғамында;
C) билеушілердің коғамында;
Д) дәстүрлі коғамда;
Е) кұл иеленушілік коғамда.

15. Жеке күкык түсінігі Рим қоғамы үшін қандай түсінікпен сәйкес 
келді?

A) « азаматтык кұқық» түсінігімен;
B) «құл иеленушілік құқығы» түсінігімен;
C) «мемлекеттік құқық» түсінігімен;
Д) «өзіндік құқық» түсінігімен;
Е) « қалалық кұкық» түсінігімен.

16. Рим империясынык кұлауы рим кұкығынмн жоғалуына әкеліп 
соқтырды ма?

A) иэ, соқтырды;
B) жоқ, соктырмады;
C) иэ, соктырды, бірак соңына дейін емес;
Д) жартылай;
Е) нақты белгілі емес.
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17. Қазіргі өркениетті әлемде рим құқығыныц ыкпалы жалғасып жа- 
тыр ма?

A) ешкандай ақпарат жок;
B) жок;
C) иэ;
Д) белгісіз;
Е) рим кұкығы өте бұрмаланған, іс жүзінде жойылған.

18. Төмендегілерден рим күқмгының қайнар көздерін атацыз:
A) әдет- ғұрып кұкығы, эаң; магистраттардың эдиктілері, рим заңгерлерінің 

кызметі; рим кұкығының кодекстері;
B) әдет-ғұрып кұкығы; рим заңгерлерінің кызметі, рим кұкығының кодекс- 

тері;
C) тек әдет-ғұрып кұкығы;
Д) эдет-ғұрып кұкығы; заң; магистраттардың эдиктілері; рим заңгерлерінің 

кызметі;
Е) барлык жауаптар дұрыс емес.

19. Рим күқығынын қайнар көздері мыналар:
A) халык;
B) объективтенген және міндетті заң күшіне ие болатын заңнамалардың 

нысаны;
C) объективтенген кұқыктық құрылымдардың жэне міндетті заңды күшке 

ие болатын кұкык нормалары;
Д) мемлекеттік орган;
Е) нормативтік -  құқықтық актілер.

20. Әдет-ғұрып кұқығы деғеиіміз ие?
A) кұқыктың саласы;
B) кұкык саласының жүйесі;
C) Рим құкығының шеңберіндегі біріңғай конституциялык-кұкықтық 

нормалардың жиынтығы;
Д) ең маңызды конституциялық-құқықтык нормалардың жиынтығы;
Е) рим кұқығының көне нысанының кұрылымы.

21. Әдет-ғұрып құқығы жазбаша болып есептеле ме?
A) иэ, есептеледі;
B) жоқ, есептелмейді, өйткені әдет-ғұрып құқығы жазбаша емес;
C) жартылай;
Д) бұл ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген даулы мэселе;
Е) ешкандай ақпарат жок.

22. «Эдиктілер» термині нені білдіреді?
А) жеке істер бойынша өкімдер;
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B) императордьщ өзінің шенеуніктеріне нұскамалары;
C) халыкка арналған жалпы өкімдер;
Д) императордың карауына түсетін даулы істердін шешімдері;
Е) дұрыс жауаптары жоқ.

23. «Рескриптер» термині нені білдіреді?
A) жеке түлғаларға императордың жазбаша жауабы;
B) императордың өзінің шенеуніктеріне нұскамалары;
C) халыкка арналған жалпы өкімдер;
Д) императордың қарауына даулы істер бойынша түсетін шешімдер;
Е) дұрыс жауаптары жоқ.

24. «Мандаттар» термині нені білдіреді?
A) жеке істер бойынша өкімдер;
B) императордың өзінің шенеуніктеріне нұсқамалары;
C) халыққа арналған жалпы өкімдер;
Д) даулы істер бойынша императордың карауына түсетін шешімдер;
Е) дұрыс жауаптары жоқ.

25. «Декреттер» термині нені білдіреді?
A) нақты істер бойынша шешімдер;
B) императордың өзінің шенеуніктеріне нұскамалары;
C) халыққа арналған жалпы өкімдер;
Д) даулы істер бойынша императордың қарауына түсетін шешімдер;
Е) дұрыс жауаптары жоқ.

26. Магистраттардыц эдиктілері дегеніміз...
A) нормативтік-құқыктық актілер;
B) азаматтардың тәуелсіздік Декларациясы;
C) құқықтың қайнар көздерінің бір түрі;
Д) конституция;
Е) конституциялық заң.

27. Ежелгі Римде рим заңі ерлерінің қызметі құқықтың қайнар көзі 
болды ма?

A) иә, әртүрлі жағдайларда;
B) ақпарат жок;
C) жартылай;
Д) жоқ;
Е) иә, әбден болды.

28. Құқықтын маңызды қайнар көзі ретінде не есептелді...
A) рим құқығының кодекстері;
B) рим кұкығының заңдары;
C) нормативтік-құқықтық актілер;
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Д) мемлекет басшысы;
Е) барлык жауаптар дұрыс емес.

29. Құкыктык нағыз субъектілері кімдер болды?
A) римнің кұлдары;
B) рим заңгерлері;
C) рим азаматтары;
Д) ешкім де болған жок;
Е) барлық жауаптар дұрыс емес.

30. Рим азаматыныц ен маңызды мәртебесі болып не есентелді?
A) еркіндік мэртебесі;
B) қол сұғылмаушылык мэртебесі;
C) сайлау мәртебесі;
Д) билеушілердін тарапынан езгіге түсу мәртебесі;
Е) қол сұғылмаушылық құқығы.

Рим құкыгы 
3-нұсқа

1. Жерді ұзақ мерзімге мұрагерлікпен жалға беру:
A) эмфитевзис;
B) суперфиция;
C) узуфрукт;
Д) легат;
Е) фидеикомисслер.

2. Император Юстиниан кай жылы легаттар мен фидеикомиссилерді 
біріктіруді түпкілікті бекітті?

A) 531 ж.;
B) 600 ж.;
C) 550 ж.;
Д) 502ж.;
Е) 533 ж.

3. Сот мәселелерімен айналысатын магистраттар:
A) консулдар;
B) преторлар;
C) халык трибунасы;
Д) Сенат;
Е) ақсақалдар кеңесі.

4. Құкық мемлекеттін белгілі бір аймагында ғана қолданыста бола 
ма немесе халықтын кейбір топтары үшін қолданыста бола ма?

А) жалпы құқык;

93



B) партикулярлық кұкык;
C) кагаң кұкык;
Д) жазбаша күкык;
Е) дұрыс жауаптары жок-

5. Айналымнан алы нған  заттарға жатпайтындар:
A) жалпы игіліктер (ауа, теңіз);
B) храмдар, алтарлар, жерлеу орындары;
C) жиһаз,кұлдар, жануарлар;
Д) тұрмыстық қокыс;
Е) мемлекет игілігі (жалпы жерлер, ғимараттар, жолдар).

6. Саңыраулар мен мылқаулар неге ие болды?
A) дұрыс жауабы жоқ;
B) толык әрекет қабілеттілікке;
C) әрекет кабілетсіздік;
Д) шектеулі әрекет қабілеттілігі;
Е) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы.

7. Рим кауымынын бірігуі ненін нәтижесінде пайда болды?
A) синойкизм;
B) филдердің бірігуі;
C) дорий тайпаларының ахей қоғамын жаулап алуы;
Д) үш тайпаның бірігуі нәтижесінде (латиняндар, сабиряндар, этрустар); 
Е) дұрыс жауаптары жоқ.

8. Трибалар дегеніміз не?
A) тайпалар;
B) кауымдар;
C) ақсақалдар кеңесі;
Д) халык жиналысы;
Е) А жэне В нұскасы дұрыс;

9. «Куриялар» термині нені білдіреді?
A) ру;
B) тайпа;
C) қауым;
Д) Рим руларының ақсақалдар кеңесі;
Е) жогарыда көрсетілгендердің барлығы.

10. Кімдер халық жиналысы кабылдаган шешімді кері қайтару 
өкілеттігі болды?

A) Сенат, жергілікті халык;
B) эфорлар алқасы;
C) Геруссия;
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Д) Сенат, Рекс;
Е) дұрыс жауаптары жоқ.

11. Патриция мәртебесін алғандар:
A) жер иеленушілер және колөнершілер;
B) ақсақалдар кеңесі;
C) лауазымды тұлғалар;
Д) көне Рим руларынын мүшелері;
Е) С жэне А нүскалары дұрыс.

12. Ежелгі Римде халықтын кандай категориясы жер иелену 
кұқығына, рулық ұйымды қорғау және қауымның істерін басқару 
құқығына ие болды?

A) плебейлер;
B) клиенттер;
C) патрицийлер;
Д) патрондар;
Е) дұрыс жауабы С нұскасы.

13. Римнің рулық қауымындагы басы ерікті бірак толық құқығы жоқ 
халықтың өкілдері?

A) жер иеленушілер;
B) колөнершілер;
C) плебейлер;
Д) патрондар;
Е) дұрыс жауабы жок.

14. Плебейлер құқығының шектелу белгілерін корсетіңіз:
A) жер иелену кұкығы;
B) діни сипаттағы;
C) эскери баскару;
Д) патрицийлермен некеге тұру;
Е) А жэне Д нұскалары дұрыс.

15. Патшалық кезеңдегі билік құрылымының әскери демократия 
және рулык дәстүрді сақтаган мерзімі кай гасырга сәйкес келеді?

A) Б.д.д. VIII ғ.
B) Б.д.д. VI ғ.
C) Б.д.д VIII — VI ғ.ғ.
Д) Б.д.д. VIII —VI ғ.ғ.
Е) Б.д.д. III ғ.

16. Бұрынгы Рим қауымының, бұрынгы құлдардың, сырттан келген 
тайпалардын арасындағы толык кұкыгы жоқ адамдардың категориясы:

А) клиенттер;
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B) патрондар;
C) плебейлер;
Д) эфорлар;
Е) колондар.

17. Патшалык билік кашан жойылып жэне республикалык баскару 
нысаны орнады?

A) Б.д.д. VII ғ.
B) Б.д.д. VI ғ .
C) Б.д.д. IX ғ.
Д) Б.д.д. ^ Ғ .
Е) Б.д.д. VIII ғ.

18. Центуриаттык комициялардың ерекше өкілеттігіне нелер кірді?
A) заңдар қабылдау, жоғарғы лауазымды тұлғаларды сайлау;
B) магистраттардың шешімдеріне катысты шагымдарды карау;
C) отбасылык-рулык мәселелерге катысты шешімдер қабылдау;
Д) өлім жазасына үкім шыгару;
Е) магистраттардың шешіміне, заңдар қабылдауға қатысты шағымдарды 

қарау.

19. Отбасылык-рулык мэселелер бойынша шешімдерді кабылдауға 
халык жиналысынын кай түрінің күкыгы болды?

A) трибуттық комиңиялардың;
B) куриаттык комициялардың;
C) центуриаттык комициялардың;
Д) барлық жауаптар дұрыс;
Е) дұрыс жауаптар жоқ.

20. Ең жоғарғы басқару органын көрсетіңіз:
A) магистраттар;
B) преторлар;
C) сенат;
Д) цензорлар;
Е) халык трибундары.

21. Трибуттык комициялардың өкілеттігіне кіретіндер:
A) өлім жазасы женіндегі үкімді бекіту;
B) басқару мэселелеріне байланысты эдиктілерді шығару;
C) эдилдерді бекіту;
Д) олім жазсаына үкім шығару;
Е) магистраттардың шығарган шешімдеріне, заңдар кабылдауға қатысты 

шағымдарды қарау.
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22. Қаржылык басқаруды және мемлекеттік кұжаттарды сақтауды 
кім жүзеге асырды?

A) сенат;
B) консулдар;
C) цензорлар;
Д) преторлар;
Е) квесторлар.

23. Қаладағы каржылык баскаруды және күкык қорғау, сот функция- 
ларын кім жүзеге асырды?

A) квесторлар;
B) преторлар;
C) цензорлар;
Д) сенат;
Е) эдилдер.

24. Темендегі көрсетілгендерден кімдер барлық әскери және 
азаматтық басқару, зацнамаларды өзгерту күкығына ие болды?

A) эдилдер;
B) сенат;
C) консулдар;
Д) диктатор;
Е) квесторлар.

25. Қай билеушінің кезінде провинциялар императорлык және 
сенаттык болып бөлінді?

A) Диоклетианның;
B) Юстинианның;
C) Октавиан Августың;
Д) Сервиий Туллияның;
Е) XII кесте заңдары кабылданғаннан кейін.

26. Кім 286 жылы әкімшілік-аумактык реформа жасады?
A) Юстиниан;
B) Сенат;
C) дұрыс жауаптары жоқ;
Д) Октавиан Августин;
Е) Сервия Тулий.

27. 395 жылы Рим империясы калай бөлінді?
A) солтүстік жэне шығыс;
B) солтүстік жэне батыс;
C) оңтүстік жэне солтүстік;
Д) батыс жэне шығыс;
Е) оңтүстік жэне солтүстік.
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28. Рим күкыгынын кайнар көзі болып:
A) дэстүрлер;
B) патша зандары;
C) діни нормалар;
Д) діни дәстүрлермен байланысты әдет-ғұрыптар;
Е) дүрыс жауаптар жок.

29. Қүлдыктын кайнар көздері болып:
A) түткынға түсу;
B) кұл саудасы;
C) күлдан-күлдың дүниеге келуі;
Д) сату жэне өзін-өзі карызы үшін сатуы;
Е) барлык көрсетілгендер.

30. Ру және отбасы басшысы нагронның билігінде кімдер болды?
А) еркіндікке жіберілгендер;
В( плебейлер;
С) патрицийлер;
Д) магистраттар;
Е) клиенттер.

Рим күкығы 
4-нұска

1. Классикалык рим күкыгы кезеиінін уакыітык шеңбері:
A) Б.д.д. VI -  III ғ.ғ.
B) Б.д.д. III ғ. ортасы -  б.д. I ғ.
C) Б.д. IV -  VI ғ.ғ.
Д) Б.д. I -  III ғ.ғ.
Е) Б.д. VI -  УІІІІ ғ.ғ.

2. Рим заңдарының күкыктык жүйесі:
A) халыктар құкығы;
B) преторлык кұкык;
C) преторлык жэне цивильдік кұкық;
Д) цивильдік кұкык жэне халыктар кұқығы;
Е) халыктар кұкығы, цивильдік кұкык, преторлык күқык.

3. Римнін жеке күкығынын нормалары:
A) өкілеттік беруші жэне диспозитивтік;
B) тэрбиелік, императивтік;
C) міндетті, бүйрықты;
Д) императивтік, бұйрыкты;
Е) диспозитивтік, жалпы міндеттілік.
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4. Рим кұқыгының манызы:
A) жеке меншікке негізделген кұқыктың ен жетілдірілген нысаны;
B) рим кұкыгы біркатар мемлекеттердің «жалпы кұкығы» болды;
C) рим кұкығы феодальдық жэне буржуазиялык құкыктың одан эрі 

дамуының іргетасы болды;
Д) барлык жоғарыда көрсетілгендер;
Е) жогарыда көрсетілгендердің ешкайсысы дұрыс емес.

5. Магистр лауазымынмц мерзімі:
A) 2 жыл;
B) 5 жыл;
C) Южыл;
Д) 1 жыл;
Е) 3 жыл;

6. Бір магистр өзінің лауазымын канша жыл өткеннен кейін кайталап 
иеленеді?

А) 5 жылдан кейін;
В( Южыл;
С) 8 жыл;
Д) 3 жыл;
Е) 1 жыл.

7. Ежелгі Римде некеге тұрудың канша нысаны болды?
A) 5;
B) 3;
C) 2;
Д) 4;
Е) 8;

8. Некенің неформальдык нысаны:
A) сине Ману;
B) матримонтум;
C) кум ману;
Д) сине Ману, кум Ману;
Е) матримонту, кум Ману.

9. Кепіл күкығының түрлеріне не кірмейді?
A) фидуцеларлық;
B) ипотекалык;
C) колма-кол кепілдеме;
Д) суперфициялар;
Е) көрсетілгендердің барлығы кіреді.
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10. Рим кұқығында жиһаз, құлдар, жануарлар заттардын кай түріне 
жатады?

A) жылжымайтын;
B) күрделі;
C) бөлінетін;
Д) айналымнан алынған;
Е) жылжымалы.

11. Храмдар мен теңіздер қандай заттардын түріне жатады?
A) денесіз;
B) түрлілік;
C) айналымдагы;
Д) жылжымалы;
Е) айналымнан алынган.

12. Рим күкьн ынлаі ы иеленудің түрлері:
A) адал ниетті;
B) адал ниетті емес;
C) заңцы иелену;
Д) заңсыз иелену;
Е) жоғарыда көрсетілғендердің барлығы.

13. Меншіктің пайда болуынын преторлык әдісіне жатпайтындар:
A) манципация;
B) традиция (заттарды қарапайым түрде беру);
C) оккупация (заттарды басып алу);
Д) койма;
Е) жоғарыда көрсетілгендердін ешкайсысы емес.

14. Міндеттемелік объектілер таратылатын міндеткерліктің пәні:
A) заттар;
B) акша;
C) кызмет;
Д) жүмыс;
Е) барлык жоғарыда көрсетілгендер.

15. Рим қүкығында бөлген кезде заттың қүндылығына зиян 
келтірмейтін міндетеменің түрі:

A) бөлінбейтін заттар;
B) балама заттар;
C) бөлінетін заттар;
Д) ынтымактастық заттар;
Е) корреалдық заттар.
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16. Қожайыннын кұлға дербес шаруашылык жүргізу үшін беретін 
жер учаскесі:

A) матифундит;
B) когнат;
C) пекулий;
Д) фермит;
Е) дұрыс жауаптары жок-

17. Тұлғанын азаматтык күкыктар мен міндеттерді орындау кабілеті:
A) әрекет қабілеттілік;
B) қүқық кабілеттілік;
C) инфамие;
Д) интерстябилитас;
Е) турнидутум.

18. Түлганын өзінін іс-әрекетімен азаматтык күкыктарды және 
міндеттерді алуға оны іске асыруга қабілеттілігі:

A) агнат;
B) инфамия;
C) әрекет қабілеттілік;
Д) фамилия ;
Е) кұкық қабілеттілік.

19. Қүқықтық кабілеттілікті шектеудің әдістері болып:
A) интерстябилитас;
B) турнидутум;
C) инфамия;
Д) барлық жогарыда көрсетілгендер;
Е) жауабы жок.

20. Қүлдың қүқығы:
A) жерленуге тиісті орынга;
B) әскерде қызмет етуге;
C) мүрагерлікке;
Д) халық жиналысына қатысуға жэне дауыс беруге;
Е) талап-арыз түсіруге.

21. Қүлдықтың қайнар көзі болып не есептелмейді?
A) құлдыққа сату;
B) шешесі күңнен жэне экесі күлдан тууы;
C) тұтқынга түсуі;
Д) басы ерікті шешеден жэне құл әкеден туылуы;
Е) күң шешеден жэне басы ерікті экеден туылуы.
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22. Азаматтықты кабылдаудын әдісіне не жатады?
A) басы ерікті ата-аналардан туылуы;
B) жат елдікті рим азаматының асырап алуы;
C) рим азаматының өзінің кұлына бостандык беруі;
Д) А жэне С жауаптары дұрыс;
Е) А,В жэне С жауаптары дұрыс.

23. Рим азаматтарынын саяси кұкыктарына жататындар:
A) магистрат болып сайлануына мүмкіндігінің болуы;
B) отбасын құру кұкығы;
C) Рим легионында эскери қызмет ету кұқығы;
Д) әртүрлі мәмілелерге қатысу кұкығы;
Е) А жэне С жауаптары дұрыс.

24. Қорғаншылар кімдерге тағайындалды?
A) 7 жасқа дейінгі адамдарға;
B) 25 жастан аскандарға;
C) акыл-есі дұрыс емес адамдарга;
Д) қарызын кайтара алмаған борышкорға;
Е) С жэне Д жауаптары дұрыс.

25. Рим азаматтығын токтататын жагдайларга нелер есептелмейді?
A) қайтыс болуы;
B) аса ауыр қылмыс жасауы;
C) Рим азаматын тұтқынға алуы;
Д) рим азаматының әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылуы;
Е) барлық жауаптар дұрыс.

26. Заңды тұлғаларга жатпайтындар:
A) шіркеу мекмелері;
B) қалалық жэне жергілікті қауымдар;
C) корпорациялар;
Д) қолөнершілер одағы;
Е) сервитуттар.

27. Отбасылык мүліктің сондай-ак тұлғалардың жиынтығы:
A) когнаттар;
B) фамилия;
C) агнаттар;
Д) ипотека;
Е) пакт.

28. Ер адамдар аркылы бірігетін туыстар:
А) мүліктік мәмілелерді іске асыру;

102



B) әскери олжаны меншікке алу;
C) шешесінің тірі кезінде әкесі келісім берген жағдайда мүліктерді пайда- 

ланып жэне оны өмір бойы басқаруы;
Д) мемлекеттік қызметпен, адвокапык жэне рухани кәсіппен байланысты 

мүлікті меншігіне алу;
Е) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы дүрыс.

29. Традиция дегеніміз:
A) билікті жай ғана беру;
B) затты басып алу, ешкімге тиісті емес затты иелену;
C) тауып алғаннан кейін меншік иесін аныктауға мүмкін болмайтын кез 

келген кұндылык;
Д) иелену мерзімінің бітуі;
Е) дұрыс жауаптар жоқ.

30. Ешкімге тиеселі емес затты басып алу, иелену дегеиіміз:
A) традиция;
B) манципация;
C) оккупация;
Д) койма;
Е) узус.

Рим күкыгы 
5-нүска

1. Міидеттемені баска затпен ауыстыру аркылы төлеуге рүқсат 
беретін міндеткерліктің түрі:

A) үлестік;
B) факультативтік;
C) бөлінбейтін;
Д) корреальдык;
Е) ынтымактастық.

2. Борышкор таңдау күкығына ие бола алатын бірнеше іс-әрекетті 
жасауга бағытталған міндеткерліктің түрі:

A) үлестік;
B) факультативтік;
C) бөлінбейтін;
Д) корреальдық;
Е) ынтымақтастык.

3. Деликтінің элементтеріне не жатады?
A) үрлық жасау;
B) бопсалау;
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С) кауіп төндіру;
Д) қасақана жеке басты қорлау;
Е) тапсырмасыз бөтен біреудін ісін жүргізу.

4 . Рим к ү к ь п  ында міндеттемені орындауды камтамасыз ету:
A) кепілдік;
B) айып төлеу;
C) тапсырыс;
Д) кепіл;
Е) жогарыда көрсетілгендердің барлыгы.

5. Заңга кайшы жэне касакана немесе абайсыздыкта біреудін 
күкыгын бүзып зиян келтіру:

A) пактум;
B) деликт;
C) контракт;
Д) легат;
Е) фидеикомисс.

6. Күрделі гүрып нысанында мыс пен таразының көмегімен жасала- 
тын міндетті келісімшарттардың типі:

A) литеральдык;
B) стипуляция;
C) пехит;
Д) миіиит;
Е) консенсуальдык.

7. Болашак кредитордың сүрағы аркылы жасалатын ауызша 
келісім-шарт. Яғни затты беруге уәде етесің бе? деген сүракка болашак 
борышкордын беруге уәде етемін деген жауабы аркылы міндеттеме бой- 
ынша борышкор болуга келісімі:

A) литеральдық;
B) пехит;
C) т и и ш т ;
Д) консенсуальдық;
Е) стипуляция.

8. Хатта корсетілген «ЬіМегх йі оЫіоаІіоп» жазуы аркылы жасалатын 
келісімнің типі:

A) пехит;
B) т и іи и т ;
C) консенсуальдық;
Д) литеральдық;
Е) стипуляция.
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9. Бір тараптын екінші тарапка белгілі бір жеке затты уакытша тегін 
пайдалануға беруі, ал екінші тарап гын ол затты пайдаланып болғаннан 
кейін бүтіндей және толык сакталған күйде иесіне кайтарып беру 
міндеткерлігі:

A) несие (сош тапсіаіит);
B) сіеровішт;
C) сату-сатып алу;
Д) жалдау;
Е) тапсырма.

10. XII кесте зандарының түзілу уакыты:
A) Б.д.д. V ғ.;
B) Б.д.д. VII ғ.;
C) Б.д. I ғ.;
Д) Б.д. V г.;
Е) Б.д. III ғ.

11. Жазбаша және ауызша күкыктын аражігі алғаш рет кандай актіде 
корсетілді?

A) гайдың Институцияларында;
B) «Гераклдің кестелерінде»;
C) Юстинианның Институцияларында;
Д) Рим тарихшыларының шығармаларында;
Е) антиливарлардың шығармаларында.

12. Мандаттар дегеніміз:
A) даулы істер бойынша императордың карауына түсетін істер;
B) жеке істер бойынша істер;
C) халықка арналган жалпы өкімдер;
Д) императорлардың шенеуніктерге берген нүскамалары;
Е) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы.

13. Рескриптер декгеніміз:
A) даулы істер бойынша императорлардың карауына түсетін шешімдер;
B) жеке істер бойынша өкімдер;
C) халыкка арналған жалпы өкімдер;
Д) императорлардын шенеуніктеріне берген нүскамалары;
Е) жогарыда көрсетілгендердің барлығы.

14. Декреттер дегеніміз:
A) даулы істер бойынша императордың карауына түсетін шешімдер;
B) жеке істер бойынша өкімдер;
C) халыкка арналған жалпы өкімдер;
Д) императорлардың шенеуніктеріне берген нүскамалары;
Е) Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы.
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15. Император Феодосиий 11-нін Согіех Тһеос1о$іапи$ занынын ал- 
ғашқы ресми кодификациясы қай кезде басылып шықты?

A) Б.д. IV ғ.;
B) Б.д. III ғ.;
C) Б. д. VIII ғ.;
Д) Б.д. VIII ғ.;
Е) Б.д.д. II ғ.

16. Император Феодосийдін кодексі канша кітаптан туралы?
A ) 10;
B) 6;
C) 8;
Д) 16;
Е) 20.

17. Император Феодосийдін кодексі күры.іымы неден гүрды?
A) баптардан;
B) эдиктілерден;
C) титулдардан;
Д) кодекстерден;
Е) институциялардан.

18. Юстинианнын Институциялары кай жылы жарияланды?
A) Б.д 533 ж.;
B) Б.д. 400 ж.;
C) Б.д. 601 ж.;
Д) Б.д. 430 ж.;
Е) Б.д. ғғ.

19. Римде күлдарды калай атады?
A) сөйлемейтін заттар;
B) жеке дыбыс қана шығаратын кұралдар;
C) сөйлейтін кару;
Д) ерікті азаматтар;
Е) рим азаматтары.

20. Құкыктык кабілеттің басталуы:
A) туған кезден;
B) қыздар үшін 12 жастан ер балалар үшін 14 жастан;
C) 25 жасқа толған кезден;
Д) 7 жастан;
Е) 18жастан.

21. Толык күкыктык қабілеттілік неден күралды:
А) еркіндік мэртебесінен;
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B) еркіндік және азаматтык мәртебесінен;
C) отбасылық мәртебесінен;
Д) хіаіих Iіһесіаііз, кіаіик Гатіііех, зіаіиз стіагія ;
Е) 8І;аиіз Гатіііея, жэне зіасиз сіуііаііз.

22. Рим азаматтығын алудын жолы:
A) рим азаматының заңцы некесінен туылуы;
B) құлдықтан еркіндікке жіберілуі;
C) шетелдікке рим азаматтығының сыйға тартылуы;
Д) Заңды некеден туылуы жэне шетелдікке рим азаматтыгының сыйга тар- 

тылуы;
Е) құлдықтан еркіндікке жіберілуі, заңды некеден туылуы, рим азамат- 

тығының сыйға тартылуы.

23. «Куратор» термині рим кұкығында нені білдірді:
A) қорғаншы;
B) өкілдік;
C) азаматы;
Д) ерікті;
Е) жеке тұлға;

24. Толык әрекет кабілетінің басталуы:
A) туған кезден;
B) 18 жастан;
C) қыздар үшін 12 жастан ұлдар үшін 14 жастан,
Д) 7 жастан;
Е) 17 жасқа толғанда.

25. Әрекет қабілеттілігі шектелген тұлгалардың әрекет қабілеттілігін 
шектеу:

A) 7 жастан 12 жасқа дейін;
B) 7 жасқа дейін;
C) жүйке ауруы бар наукастарға;
Д) ақыл-есі кемдерге;
Е) 17 жасқа толғандарға.

26. Латиндар дегеніміз:
A) латин азаматтығын алған Лациум тұрғындары, одан кейін Латин одағын 

құрған лоломилер;
B) латвияның тұрғындары;
C) сенаторлардың балаларын сауаттылыққа уйрететін адамдар;
Д) гладиаторлар;
Е) еркіндікке жіберілгендер.
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27. Колоналар дегеніміз...
A) еркіндікке жіберілгендер;
B) рим азаматтығын алмаған жат жерліктер;
C) архтекторлар;
Д) жерді жалға берушілер;
Е) занды тұлғалар.

28. Латифундия дегеніміз...
A) кұлға дербес шаруашылык жүргізу үшін бөлінген жер;
B) ежелгі Римдегі кұл-жер иленушілер;
C) жер иеленуші;
Д) патрицийлердің қолындағы ірі жер иеліктері;
Е) императордың барлык жерлері.

29. Рим күкығында бөтен біреудің затын пайдалану дегеніміз:
A) интердикт;

B) сервитут;
C) фидуция;
Д) пигнус;
Е) ипотека.

30. Мүрагерлік мүліктің есбінен мүра калдырушының белгілі бір 
түлғаға белгілі бір күкыкты немесе пайданы беру жөніндегі шешімі:

A) интердикт;
B) сервитут;
C) легат;
Д) эдикт;
Е) пигнус.

Рим күкығы 
6-нүска

1. Император Феодоеийдің кодексі кандай болімдерден түрды?
A) баптардан;
B) эдиктілерден;
C) титулдардан;
Д) кодекстерден;
Е) институциялардан.

2. Юстинианнын институциялары қай жылы жарияланды?
A) Б.д. 533 ж.;
B) Б.д. 400 ж.;
C) Б.д. 601 ж.;
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Д) Б.д. 430 ж.; 
Е) Б.д. 550 ж.

3. Римдегі құлдардын аталуы:
A) мылқау заттар;
B) жеке дыбыс шығаратын гана кұралдар;
C) Іпзш теп іит уосаіе, яғни сөйлеуші кару;
Д) ерікті азаматтар;
Е) рим азаматтары.

4. Әрекет қабілеттілігінің басталуы:
A) туылған кезден бастап;
B) қыздар үшін 12 жастан, ер балалар үшін 14 жастан;
C) 25 жасқа толғаннан кейін;
Д) 7 жастан;
Е) 18 жастан бастап.

5. Рим күкыгы кай коғамда пайда болды?
A) буржуазиялық;
B) күрделі пролетариат қоғамында;
C) билеушілер коғамында;
Д) дәстүрлі қоғамда;
Е) құлдык қоғамда.

6. «Жеке күкык үгымы» рим когамынын кандай түсінігімен сәйкес 
келмеді?

A) «азаматтық қүқық» үғымымен;
B) «қүлдык қүқық үғымымен»;
C) « мемлекеттік қүкык» үғымымен,
Д) «жеке қүқық» үғымымен;
Е) « қала күқығы» үғымымен.

7. Рим империясынын күлдырауы рим күкыгынын жоғалуына 
әкелді ме?

A) иэ, экелді;
B) жоқ, экелмеді;
C) иэ, бірақ соңына дейін емес;
Д) жартылай әкелді;
Е) нақты белғілі емес.

8. Қазіргі оркениетті әлемде бүгінгі күнде рим күкыгынын ыкпалы 
жалғасып жатыр ма?

A) ешқандай ақпарат жоқ;
B) жоқ;
C) иә;

109



Д) жартылай;
Е) рим құқығы өте бұрмаланған, іс жүзінде жойылған.

9. Төмендегі көрсетілгендерден рим күкыгынын кайнар көздерін 
атаңыз:

A) эдет-ғұрып кұкығы, заң, мағистраттардың эдиктілері, рим заңгерлерінің 
қызметі, рим құқығының кодексі;

B) әдет-ғұрып кұқығы, рим заңғерлерінің қызметі, рим құқығының кодексі;
C) тек қана эдет-ғұрып құкығы;
Д) әдет-ғүрып құқығы, заң, магистраттардың эдиктілері, рим заңгерлерінің 

қызметі;
Е) барлық жауаптар дұрыс емес.

10. Рим күкығынын кайнар көздері дегеніміз...
A) халық;
B) объективтендірілген жэне міндетті заңды күшке ие болған заңнама ны- 

сандары;
C) объективтендірілғен жэне міндетті заңды күшке ие болатын күкық 

құрылымының нысаны;
Д) мемлекеттік орған;
Е) нормативтік-қүқықтык актілер.

11. « Әдет-ғүрып күкығы дегеніміз не?
A) қүқықтың саласы;
B) қүқық саласының жүйесі;
C) Рим қүқығының шеңберіндегі бірыңғай конституциялық-қүкыктық 

нормалардың жиынтығы;
Д) Ерекше маңызды конституциялык-қүқықтык нормалардың жиынтығы; 
Е) Ежелгі рим қүқығы қүрылымының нысаны.

12. Толык күкык кабілеттілігі неден күралады?
A) еркіндік мэртебесінен;
B) еркіндік мэртебесі жэне азаматтық мэртебесінен;
C) отбасылық мэртебесінен;
Д) кіаіик ІіЬесІаІік, 5ІаШ§ ^ашіііез, зіаіиз сіуішиз;
Е) 5Іаіиз Гатіііех, және зІаШз сіуііаііз.

13. Рим азаматтыгын алу жолдары:
A) рим азаматынан заңды некеден туылуы;
B) қүлдықтан еркіндікке жіберілуі;
C) жат жерлікке рим азаматтығының сыйлануы;
Д) занды некеде туылуы жэне шет елдікке рим азаматтығының сыйлануы; 
Е) қүлдықтан еркіндікке жіберілуі, заңды некеде туылуы, рим азаматты- 

ғының сыйлануы;
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14. Рим құқығында «куратор» термині нені білдірді?
A) камкоршы;
B) қорғаншы;
C) азамат;
Д) ерікті;
Е) жеке тұлға.

15. Толық әрекет кабілеттіліктін басталуы:
A) туылған кезден;
B) 18жастан;
C) кыздар үшін 12 жастан, ер балалар үшін 14 жастан;
Д) 7 жастан;
Е) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы.

16. Әрекет қабілеттілігі шектелген түлгаларға оның шектелу 
жағдайлары:

A) 7 жастан 12 жасқа дейін;
B) 7ж аскадейін;
C) жүйке ауруына шалдыққандар;
Д) ақыл-есінен адасқандар;
Е) 17 жасқа толғандар.

17. Латиндар дегеніміз...
A) латиндық азаматтық алған Лациумның тұрғындары, одан кейін Латин 

одағын құрған Лоломи мүшелері;
B) латвияның тұрғындары;
C) сенаторлардың балаларын сауаттылыққа үйретуші адамдар;
Д) гладиаторлар;
Е) еркіндікке жіберілгендер.

18. Колондар дегеніміз...
A) еркіндікке жіберілгендер;
B) Рим азаматтығында тұрмайтын жат жұрпыкгар;
C) архитекторлар;
Д) жерді жалға берушілер;
Е) заңды тұлғалар.

19. Латифундиялар дегеніміз...
A) дербес шаруашылык жүргізу үшін құлға бөлінген жер;
B) Ежелгі Римдегі құл-жер иеленушілер;
C) жер иеленуші;
Д) Патрицийлердің қолындағы үлкен жер иеліктері;
Е) Императордың барлық жерлері.
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20. Рим құқыгында бөтен біреудің затын пайдалану дегеніміз...
A) интердикт;
B) сервитут;
C) фидуция;
Д) пигнус;
Е) ипотека.

21. Мұрагерлік мүліктін есебінен біреуге есиет қалдырушынын 
белгілі бір қүқықты немесе пайданы беруге қатысты өкімі...

A) интердикт;
B) сервитут;
C) легат;
Д) эдикт;
Е) пигнус.

22. Тандау күқыгы арқылы борышқордын бірнеше әрекеттерді іске 
асыруга байланысты міндеткерліктің түрі...

A) ынтымақтастык;
B) үлестік;
C) баламалы;
Д) белінетін;
Е) корреальдық.

23. Деликтінін элементтеріне не кірмейді?
A) ұрлык жасау;
B) бопсалаушылық;
C) қауіп төндіру;
Д) касақана жеке басын қаралау;
Е) тапсырмасыз бөтеннің ісін жүргізу.

24. Рим қүқыгында міндеттемені қамтамасыз ету жолдары...
A) кепілдік;
B) айып төлеу;
C) тапсырма;
Д) кепіл;
Е) жоғарыда көрсетілгендердін барлығы.

25. Заңга кайшы және касакана немесе абайсызда біреудін қүқыгына 
знин келтіру...

A) пактум;
B) деликт;
C) шарт;
Д) легат;
Е) фидеикомиссия.
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26. Күрделі ғүрып нысанында мыс пен таразынын көмегімен Іскч' 
асыры.іатын міндеткерлік келісімшарттардың типі...

A) литеральдық;
B) стипуляция;
C) пехит;
Д) ти іи и т ;
Е) консенсуальдық.

27. Ьолашак кредитордын тікелей сүрағы аркылы жасалатын ауыз- 
ша келісімшарт: яғни затты беруғе уәде бересің бе? деғен сүракка уәде 
беремін деген жауабы аркылы міндеітеме бойынша борышкор болуы...

A) литеральдық;
B) пехит;
C) ти іи и т ;
Д) консенсуальдық;
Е) стипуляция.

28.« ЬіМегх йі оЫі§аііоп» хаты неғізінде жасалатын келісімшарттын 
типі...

A) литеральдық;
B) пехит;
C) т и іи и т ;
Д) консенсуальдық;
Е) стипуляция.

29. Бір тараптын екінші тарапка белгілі бір затты уақытша тегін 
пайдалануға беру арқылы екінші тараптын оны пайдалану уақы ім  
біткеннен кейін сол мүлікті бүтіндей және сакталған күйінде иесіне 
кайтаруға байланысты жасалатын келісімшарттың түрі?

A) несие беру;
B) (іерозіііит;
C) сату жэне сатып алу;
Д) жалдау;
Е) тапсырма.

30. XII кесте заңдарынын жасалған уакыты...
A) Б.д.д. V г.;
B) Б.д.д. VII ғ.;
C) Б.д. I г.;
Д) Б.д. V ғ.;
Е) Б.д. III ғ.
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