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КІРІСПЕ

Бүгінде мемлекетімізде зкүргізіліп жатқан жан-жақгы 
реформалар банкіік қызмет аясынада айтарлықгай ықпальш 
тигізуде. Осы орайда банктік қызметгің мақсатты бағыт- 
баідарларының жаңаша рыноктық сипат алуы еліміздегі 
олеуметтік-экономикалық жэне саяси жүйедегі процестермен 
айқындалуда.

Қазіргі уақытта банктік қызмет қоғам мүддесі мен мемлекет 
қажеттілігіне байланысты күрделі мәселелерді шешуге септігін 
тигізетің, қаржы жүйесін жэне қаржылық рынокты нарықгьщ 
жагдайларға сай келтіруге, кредиттік жүйені жэне инвестициялық 
белсенділікті дамьггуға, элеуметтік-экономикалық түрақгьшықш 
тиісінше қамтамасыз етуге ат салысатын, тиісті заңнамальщ және 
заңға тәуелді нормативтік қүкықгьщ актілерге сәйкес жұзеге 
асырылатын экономикалық, сипатты мемлекетгік қызмет, 
сондай-ақ жекеше, корпоративтік экономшсалық-қаржылық 
мүдделерді қамтамасьо етуге бағытталған, лицензияланатын 
банктік операциялар мен мэмілелер ретіңде көрініс тауьга отыр.

Бүгінде қоғам мен мемлекетгің экономикалық-қаржьшық 
мүдделерін қамтамасыз етуді көздей отырып қүрылысы жинақ 
банкі жүмыс істеуде. Мысалы, Қазақстан Үлтгьщ Банкі ақша 
айналысы, валюталық реттеу, кредитгеу жэне есеп айырысу 
саласындағы мемлекетгің бірынғай саясатын жүргізу, сондай-ақ 
республикалық бюджет мүдцелерін жэне өз шығының ақша 
қаражатгарымен қамтамасыз ету мақсатында эр түрлі банктік 
операцияларды жүзеге асырады.

Коммерциялық банктер қолма-қол ақшасыз айналымды жэне 
қолма-қол ақша айналысын үйымдастыру; кредитгеуге қажётгі 
қаражатгарды тарту-жүмылдыру; негізгі күралдарға байланысты 
күрделі салымдарды қаржыландыру; түрғылықты халықтың ақша 
қаражаттарын жинақгауды үйымдастыру, бағалы кағаздар, 
вексельдер жэне чектер шығару, уэкілетгі банктер ретіңде түрлі
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валюталық операциялар жүрі ізу сияқгы және т.б. қызметгерін 
тиісті заңнамалық актілер, заңға тәуелді норма-тивтік қүкықгық 
актілер мен лицензиялар негізівде жүзеге асырады.

Банктер оз қызметгері (операциялары) барысыңда барынша 
пайда табуға ат салысады. Банктік қызметтің затына ақшалар, 
валюталық күндьшықгар жэне өзге де қаржылық инструменттер 
жатады.

Банісгік операңиялар мен мэмілелерді тиісті заңнамалық 
актілер негізінде жэне осы заңнамаларға сэйкес берілген 
лицензияга сай жүргізетің коммерциялық үйым, заң жүзіңце 
окілеттігі белгілеңген заңды түлға — банк түрлі банктік 
қүқықгық қатьгаастардың түрақты субьектісі болып табылады.

Банктік қызметтің қоғамдық және мемлекеттік маңызы мен 
мэні конституциялық, қаржылық, әкімшілік, салықтық жэне 
банктік қүқық арқылы көрініс табады. Әкімшілік - рүксат беру 
жүйесінің қуатты күралы лицензиялау банктік қызметгің 
мызғымас эрі маңызды атрибуты ретівде танылады.

Банкгік қызмет (операциялар) Қазақстан Үлттық Банкі, 
Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржылық 
үйымдарды реттеу жэне қадағалау женівдегі Агештігі 
күзыретінің ауқымывда және коммерциялық банктердің 
өкілеттігі шегівде жүзеге асырылады.

Сонымен, банктік қызмет ел экономикасының банктік 
секторывдағы барлық банктердің қоғамдық-мемлекеттік маңызы 
басым және жекеше — корноративтік экономшсалық-қаржылық 
мүдделер мен қажеттіліктерді қамтамасыз етуге бағытгалған, 
банк жүйесін, мемлекетгік жэне мемлекетгік емес банктердің 
қаржылық ресурстарын қалыптастыруға жэне оларды басқаруға 
(тиімді пайдалануға) бағдарланған, тиісті заңнамалық актіде 
көзделген операциялар мен мэмілелерді завдық немесе 
лицензиялық негізде жуйелі эрі түрақты жүзеге асыруга 
байланысты кредиттік-қаржылық мазмүвды экономикалық 
қызметтері болып табьшады.
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1 тақырьш.
БАНК ҚЫЗМЕТІ ТҮСІШ П ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛЖТЕРІ

Жоспары:
1.1 Банктің кредит-қаржы үйымы ретіндегі түсінігі
1.2 Банк қызметінің түсінігі, белгілері жэне банк қызметінің 

мазмүны

1.1. Банктің кредит-қаржы үйымы ретіндегі тусінігі

Банкілік қүқық дегеніміз банктерді үйымдастыратын және 
банкілік қызметті ретгейтін қүқықгық нормалардың жиынтығы. 
Банкілік күқық нормаіхарын қолдаңу үшін банк түсінігіне 
анықтама беріп өгудің маңызы зор. Банк дегеніміз өз атынан 
ақшаиай қаражаттарды ақылы, мерзімділік жэне қайтарып. беру 
шартымен тарту жэне орналастыру үшін күрылған үйьім. Банктің 
негізгі міндеті — қарыз алушы мен қарыз беруші жэне сатып 
алушы мен сатушы арасындағы ақша қаражаттарын аударуда 
делдалдықгы іске асыру. Нарықгьщ қатынастар жағдайында 
ақшалай қаражаттарды аударуды банктермеи қатар 
инвестидиялық қорлар, сақгандыру компаниялары, брокерлік 
фирмалар жэне т.б. қаржылық мекемелер іске асыралы- Бірақта, 
қаржылық тэуекел субъектісі ретіңде банктердің оны басқа 
субъектілерден ажырататын екі белгісі бар. Біріншіден, банктер 
үшін қарыздық міндеттемелерден екі жаісты шартқа отыру тэн: 
олар өздерінің қарыздьщ міндетгемелерін орналастырады 
(депознттер, салымдық куэліктер, жинақ сертификаттары жэне 
т.б.). Осы негіізде жинақталған қаржыларды қарыздық 
міңдеттемелерге жэне бағалы қағаздарға орналастырады. Бүл 
банктерді қаржылық салада өзінің қарықдық міндеттемелерін 
шығармайтын қаржьшьщ брокерлер мен диллерлерден 
ажыратады. Екіншіден, банктер заңды және жеке түлғалар 
алдында белгілі бір мөлшердегі қарызға шартсыз міндеттемелерді



өз мойиына алуы. Мысалы: клиентгің қаражатын шотқа енгізу 
(клиеитке шот ашу) жэне депозиттік сертификатгарды шығару. 
Осылайша банктер әр түрлі инвестициялық корлардан 
ерекшеленеді.

Банк коммерциялық ұ-йым болып табылады. Ол Қазақстан 
Республикасы Үлттық Банкінің лицензия негізіиде қайтарып беру 
шартымен заңды жэне жеке тұлғалардың ақшалай қаражаттары 
мен басқа да күндылықтарын ақыльшық, мерзімділік жэне 
қайгарын беру шартымен өз атынан орналстырады, соңдай-ақ, 
есеіггік жэне басқа да банкілік операцияларды іске асырады.

Банктер нарықгық қүрьшымның жүйелерініц орталық 
звеноларының бірі. Олардың қызметінің дамуы нарықгық 
механизмді қалыптастырудың қажетті шарты. Экономикалық 
қайта қүру процессі банк жүйесін реформалаудан басталды. Бүл 
сала қазір де даму үстінде.

Банктер көптеген уақыт бойы мемлекетгік орган жэне 
экономиканы басқарудың әкімшілік-эміршіл жүйесінің бір 
көрінісі болып келді.

Банкілік реформаның екінші кезеңі барысында банктердің 
қүрылымы ғана өзгеріп қойған жоқ, сонымен бірге, кредиттік 
қатынастар саласы да күрделі өзгерістерге үшырады. 
Нэтижесінде Қазақстанда екі деңгейлі банкілік жүйе қалыптасты. 
Бірінші деңгей -  Қазақстан Респубпикасының Үлттық банкі, 
екінші деңгей -  қалған банктердің барлығы. Оларға төмендегі 
банкгер жатады:

- Мемлекеттік банк — Қазақстан Республикасының Үкіметінің 
шешімі негізінде құрылған. Оның Жарғьшық қорын иеленуші 
Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

- Депозитгік банк -  депозитгер қабьшдау жэне заңмен тиым 
салынбаған басқа да банкілік операцияларды іске асыруға 
қүқығы бар банк.

- Инвестициялық банк — портфельді және тікелей 
инвестйцияларды іске асыру атаулы банктердің қызметінің 
негізгі түрі.



- Шет мемдекеттер қатысатын банктер — акцияларының 
үштен бірін<;н кәбі.

- Мемлекетаралық банк — халықаралық шарг негізінде 
қүрылған жэне еол шарт негізінде қызмет ететін банктер.

1.2. Банк қызметіиің түсінігі, 
белгілері және банк қызметінің мазмүны

Банк қызметі дегеніміз - өздерінің ссудалық жэне басқа да 
ақшалай қорларын қалыптастыру, бөлу жэне пайдалануды 
үйымдастыру кезендегі банктердің іс-әрекетгері.

Банкілй: қызмет Қазақстан Республикасы Констшуциясымен, 
заңдармен, Қазақстан Республикасы Президентінің Банк және 
банкілік қызмет туралы Жарлығымен, Қаізақстан Республикасы 
Презңдентінің басқа да актілерімен, халілқаралық шартгармен, 
Қазак;стан Республикасы Президентінің жарлықгары жэне заңцы 
актілері, неігізінде жэне оларды іске асыру үшін шығарылатьш 
Үлтгық Банктің нормативті актілерімен реітеледі,

Банкілік: қызмет дегеніміз - өздерінің ссудалық жэне басқа да 
ақшалай қорларын қалыптастыру, бөлу жэне пайдалануды 
үйымдастыру кезіндегі бантердің іс - әрекегтері.

Мемлекеттік бгінктердің қажылары екі магында түсіндіріледі:
- экономшсалық магынада — банктердің ақша қорларын 
қалыптастыру, бөлу жэне пайдалануды үйымдастыру барысывда 
пайда болатын экономиқалық қатьшастардың жүйесі;

- материалдык мағынада -  банктердіің ссудалық қорларын 
қальштастыратын мемлекеттік банктердің қорларын жиынтығы.

Банкілік қызметгің өз эдістері бар. Олар банктердің өз ақша 
қорларын қалыптаетыру, белу жэне пайдалануды үйымдастыру 
кезінде жүзеге асырылатын нақты жолдармен тәсілдер.

Банкілік қорларды қальштастырудьщ негізгі әдістері 
мыналар:
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- міидетті жэне ерікті түрдегі кредиттердің негізіңце 
қаражаттарды тарту, яғни, біреуге қарыз беру үшін басқадан 
қарыз ал деген маіынада;

- бюджеттік дотациялар, жаргылық қорлар мен резервтік 
қорларды қалыптастыруга берілетін жэрдем ақшалар;

- мүшелікке кіру жарналары мен пайлық үлестік жарналарды 
пайдалану.

Банкілік қорларды бөлудің негізгі әдістері:
- банкілік кредиттеу, яғни банкілік несие беру;
- банкілік сақтандыру жэне резервтік қорларды күру;
Банк дегеніміз Қазақстан Республикасы Президентінің Банк 

жэне банкілік қызмет туралы заң күші бар Жарлыгына сәйкес, 
банкілік қызметті іске асыратын коммерңиялық үйым, заңцы 
түлға болыгі табылады. Банктің басқармасы орналасқан жер 
башсгің орналасқан жері болып табылады.

Қорытынды:
Банктер акция шығаруға 'қүқығы жоқ жабық түрдегі 

акционерлік қоғам формасында қүрылады. Банкті ашық түрдегі 
акционерлік қоғам ретінде қайта қүруға ¥лттық Банктен 
лицензия алған сәттен бастап календарлық бір жылдың ішінде 
шығынсыз қызмет еткен жағдайда жэне осы жьш ішінде Үлтгық 
Банк бекіткен міндетгі нормалар мен шектеулерді сақгаған 
жағдайда жол беріледі.

Бяқылау сүрақ-гары:
1. Банк қызметінің түсінігі, белгілері жэне банк қызметінің 

мазмұны
2. Банк қүқығының мәні және эдістері.
3. Банк қүқығы нормаларының түрлері.
4. Банк қүқығы қатынастарының түрлері.

%
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Тест сұірақтары:
]. Банкілік құқық дегеніміз нені білдіреді? 
а) башсгерді ұйымдастыратын жэне банкілік қызметгі 

ретгейтін кұқықгық нормалардың лсиынтығы /дүрыс/ 
в) акционерлік қогам; 
с) банктің басқармасы.
2. Банк дегеніміз? 
а) ұйым /дұрыс/ 
в) қоғам;
с) кооператив.
3. Банк не үшін құрылған ұйым? 
а) екі жауабы да дұрыс /дұрыс/
в) өз атынан ақшалай қаражатгарды ақылы, мерзімділік 
с) қайтарып беру шартымен тарту және орналастыру үшін
4. Банкіің негізгі міндеті?
а) қарыз алушы мен қарыз беруші жэне сатып алушы мен 

сатушы арасындағы ақша қаражатгарын аударуда делдалдықты 
іске асыру /дұрыс/

в) ақша қарызга беру. 
с) ақшаны жинап алу.
5. Қазақстанда қанша деңгейлі банкілік жүйе қалыіггасты? 
а) екі деңгейлі банкілік жүйе /дүрыс/
в) бір деңгейлі банкілік жүйе; 
с) үш деңгейлі банкілік жүйе.
6. Біріюні деңгейге қандай банктер жатады?
а) Қазакстан Республикасының ¥лттық банкі /дұрыс/ 
в) Сбербанк; 
с) Сберкасса.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1. Белов В.А., «Практика векселыаого права» Москва, 

учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 1998г.
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2. Худяков А.И. Основы теории финансовош права. Алматы, 
«Жеті жарғы» 1995г.

3. Жайлауова Г.М. «ҚР банк құықыгы» пәнінен дэріс 
конспектісі, 2014 М.Әуезов атындағы ОҚМУ, ОӘБ қаралып 
мақұлданған.

4. Омарбаева Л.К. «ҚР банк қүықығы» пэнінен семинар 
сабағыньщ эдістемелік нұсқауы 2013 ж. М.Әуезов атьщцағы 
ОҚМУ, ОӘБ баспаға үсынылған.

Негізгі әдебиеттер:
1 .Қазақстан Республикасының Констшуциясы. 1995 жылғы 

30 тамызда өткізілген республикалық референдумда қабылданды.
2.Қазақстан Республикасының Азаматгық кодексі. Алматы: 

ІОРИСТ. 2005.
3.Тасыбаева А.С. Банкілік құқық: оқу қүралы. Алматы, 1999.
4.Найманбаев С.М. Банктік қүқық: Оқу қүралы. — Алматы, 

Жеті жарғьі, 2005.
5.Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики 

Казахстан. Алматы, Жеті жарғы, 2004 ж.
6.Қазақстан Республикасының Үлттьіқ Банкі іуралы. 1995 ж. 

30 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңы (соңғы 
өзгерістері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен енгізілген).

7.Қазақстан Республикасындағы банктер жэне банк қызметі 
туралы 1995 жылы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
заңы (соңғы өзгерістері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен 
енгізілген).

Қосымша эдебиеттер:
1. Жайлауова Г.М. «ҚР банк қүықығы» пэнінің оқу- 

әдістемелік кешені, 20! 4ж.
2. Рьгаок ңенных бумаг. Учебник. /Под редакңией Галанова 

В.А., Басова А.И./ Москва. Финансы и статистика, 1996г.
3. Красавична Л.Н. «Международное валютно-кредитные и 

финансовые отношения» Москва «Финансы и статистика», 2000г.
4. тіпр1ап.§оу.кг/к2
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2 тақырып.
ҚҮҚЫҚ САЛАСЫ РЕТІНДЕГІ і

БАНК ҚҰҚЫҒЫ ТҮСІНІП

Жоспары:
2.1 Банк құқығы түсінігі жэне оның қүқық саласы жүйесінде 

адатынорны.
2.2 Банк қүқығының мэні жэне әдістері.
2.3 Банк қүқығы жүйесі.
2.4 Банк қүқығы үстанымдары. "• , •' ...• •
2.5 Банк қүқығының негіздері.

2.1. Банк қүқығы түсінігі және оның 
қүқық саласы жүйесінде алатын орны

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында банкілік қүқық 
нроблемаларьшен байланысты коптеген озгерістер болуда. Атап 
айтқанда:

- үнемді жэне ыңғайлы болып табылатын, қолма-қол ақшасыз 
есептесудің ролі артуда жэне сонымен қатар, есептесудің жаңа 
формалары қолдануда;

- ақша мен багалы қағаздар меншік иесінен одан эрі бөліне 
түсуде: бүл тәуекелді азайтады, мысалы: үрлап кету тәуекелі 
инфляциямен ауысады;

ақша айкалым реттейтін икститутгардың ролі артып, кеңейе 
түсуде, ақша айналымен іске асыруға компыотерлік технолошя 
снгізілуде;

- «болашақ ақшалардың» маңыздылығы артуда;
- биліктің үш тармағына қүқықтық жағынан заң шығарушы 

да, атқарушы да, сот билігі де болып табылмайтын, жаңа банкілік
-  қаржылық билік қосылуда.



Банкілік құқық мынадай элементгерден түрады:
1. банкілік қүқықгық қатынастарға қатысушылардың 

күзіретін жэне банкілік қызмехті іске асыру тәртібін анықтайтын 
қүқықгық нормалар;

2. іскерлік банкілік айналымның дэстүрлері, яғни, банкілік 
қызмет пен қүқықгық қатынастарды іске асырудың қалыптасқан 
тэртібі мен ережелері;

3. қарама-қайшылық сипаты бар банкілік қүқықтық тәжірибе 
мен мәдениет;

4. сот шешімдерінен көрінетін банкілік соттық тэжірибе;
5. банкіпік қүқықгық ой сана.
Банкілік қүқықтың ерекше қүралдарына:
-принциптер мен презумпциялардың өнделген жүйесі; 
-іскерлік лайналым дәстүрлерін кең көлемде енгізу; 
-диспозитивтілікті дамыту;
-банкілік қызметгің қүқықтық тәртіптерін субъектілері мен 

объектілері бойынша дифферециялау;
-сақгандыру нормалары;
-тэуекелдердің қүқықгық анықтамалары;
-банкілік қызметгің субъектілерін қорғау туралы нормалар; 
-үйымдастыру -  қүрылымдық нормалар;
-процедуралық нормалар;
-стандарттар және т.б. жатады.
Банкілік қүқықгың қүрылымы:
- банкілік жүйенің қүрамы мен элементгерін реттейтің, оның 

ішкі арақатанасының деңгейін, қүрылымын жэне принциптерін 
анықгайтын нормапарды;

банктерге атқарушы жэне сот биліктерінің бақылау 
жүргізуі туралы нормаларды;

- банк акционерлерінің мүдделерін есепке алу жэне банктерді 
басқару органдары туралы нормаларды;

- банктер пайдаланатын мүліктер туралы, өзіндік жэне 
тартылған қаражаттардың қүқықтық режимі туралы; банктердің 
мүліктік және затгық қүқықгарлы туралы иормаларды;
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- банкілік операциялар мен мемлелер туралы нормаларды;
- баністің ішиентгері меи үшінші мүдцелі тұлғалар туралы,

олардың қүқықтық жағдайы, қүқықтары мен заңцы мүдцелері 
туралы иормаларды; '

банкілік қүқықтық қытанастардың субъектілерінің 
жаумкершілігі туралы нормаларды қамтиды.

2.2 Банк құқығының мэні және әдістері

Банктік қүқықтың мэнін банк жүйесін қүру жэне оның 
гиісінше жүмыс істеуін қамтамасыз ету, банктік қызметгі 
үйымдастыру жэне жүзеге асыру, банктердің жэне басқа да 
қатысушылардың қүқыктық мэріебесін белгілеу, банктердің 
қаржыларын мемлекеттік ретгеу, банюгік қадағалау — бақылау 
жүргізу, банктік қүқық бұзушылық фактілерін анықтау және ол 
үшін заңи жауапкершілік шарасын қолдану барысында 
туындайтың қоғамдық вашоталық катыңастар қүрайды.

Банктік қүқықгьщ қүқықгық реттеу әдістері оның қүкықгық 
ретгеу пэнің күрайтың қоғамдық банктік катыңастарды қүқықгық 
рстгеу барысында пайдаланьшагың заңи тәсілдер мен күралдар 
жэне амалдар жиынтығы ретіңде корініс табады.

Банктік-құқықтық ретгеу эдістері банк жүйееіңцегі жэне 
банктік қызмет ауқымындағы тиісті құқықтар мен міндеттердің 
іуындау негізінде, қоғамдық банктік қатыңастарға 
катысушылардың құқықтары мен мівдетгерінің мәніңе- 
маңызьша, банктік құқықгық санкииялардың мэн-жайьша және 
т.б. элементтерге сай қальпггасады.

Банкгік құқық ауқымында мемлекеттік өкгем-эмірлі 
имнеративтік эдіс, қос (не одан да көп) тарапты-келісімді немесе 
шартты-диспозитивтік әдіс, сондай-ақ банк жүйесінің, банктер 
мен олардың клиенттерінің жэне банктік қызметтің кайсы бір 
мэселелеріне тікелей қатысты императивтік жэне диспозитивтік 
құқықгық ретгеу эдістерінің аса қажетті жекелеген тұстарын 
бірікгіретің кешенді эдіс пайдаланылады,
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Императивтік банктік-құқыкгіық ретгеу эдісі тиісті 
заңнамалық актілердегі мемлекеттің әмірлі өктем талабын 
бұлжытпай орыңдау (орындаткызу) аркылы жүзеге асырылады.

Диспозитивтік банкті к-құқықтық реттеу эдісі қоғамдық 
банктік қатыңастардағы тараптардың кұқықтары мен міндеттерін, 
міндетгсмелерін тиісгі заңнамалық актілер жэне тарап-тардың 
арасывда жасалған банктік шарттар негізінде регламенттеу 
барысында қолданьшады.

Кешевді банктік-құқыктық, реттеу эдісі негізіиен қоғамдық 
банктік катыңаска қатысушылардың экономикалық-қаржылық 
жэне озге де мүдделерінің тендестірілімдігін кездеу, олардьщ 
банктік қызметіңің тиімділігін жэне мемлекеттің (оның уәкілетті 
оргавдарьшың) өктем нүсқамаларын орындау еріктілігі дэрежесін 
айқьшдау тұрғысынан жүзеге асырылады.

Демек императивтік жэне диспозитивтік банктік-құкыктьщ 
реттеу эдістерінің өзара байланысы мен бірыңғайлығы негізіңце 
кешевді банктік күқықгық реттеу эдісі құрылады. Банктік 
құқықтың кешенді эдісі банк жүйесінің жүмыс істеуі барысында 
қоғам мен мемлекеттің жэне жекеше — корпоративтік ая 
субъекгілерініңмүдделерін ұштастыруға, совдай-ақ қаржылық 
инетрументтер қозғалысына байланысты қоғамдық банктік 
қатъщастарды ретгеуге ат салысады.

Банктік құқықгың жүйесі оның ішкі нысаньщ (құрылымын) 
білдіреді. Банктік күқык жүйесінің негізгі белгілеріне оның 
құкыктық нормаларының біртүгастығы жэне бірыңғайлығы, 
соңдайақоның құқықтьщ институттарының өзара байланысьі, 
өзара шартгальшғандығы жэне келісімділігі жатады.

2.3 Банк қүқығы жүйесі

Банкгік құқықгың жүйесі оның ішкі нысаның (құрылымын) 
білдіреді. Банктік күқык жүйесінің негізгі белгілеріне оньщ 
құкыктьщ нормаларының біртүтастығы жэне бірыңғайлығы,
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еоидайақ оның қүқықіық инстигутгарының өзара байланысы, 
оіара 11 іаріталынғандығы жэне келісімділігі жатады.

Осындай қүкықтық нормалар мен институтгардың банктік 
қүқық саласы ішінде орналасу тәртібі объективті сипат алады 
жоне өздері реттейтің қоғамдық банктік қатыңастардың 
срекшеліктеріне байланысты болады.

Гіанктік қүқықгың жүйесі максаттары мен міңдеттерінің 
жоие функңияларының бірыңғайлығына орай біріктірілген, 
сондай-ақ өзара байланыстырьшған және белгілі бір тәртіппен 
орналастырьшған қүқықгық нормалардьщ жүйесінен түратың 
озінің ішкі қүрылысын (қүрылымен) білдіреді.

Банктік қүқықгың қүқықгық нормалары мен институттарын 
іппей жүйелеу жэне топтастыру нәтижесінде оньщ аса ірі 
болімшелері Жалпы жэне Ерекше белімдері қальштастырьшады.

Күқық саласы ретіңдегі банктік қүқықтың Жалпы бөлімі: 
банк қызметін жүзеге асыру үстанымдары, Үлтгық банктің жэне 
Агентгіктің қүқықтық мәртебесі, кредит үйымдарының қүқықгық 
мәртебесі жэне инстшуттар кіреді.

Банктік қүқықгьщ Жалпы бөлімі елдің банк жүйесінің 
күрылуы жэне жүмыс істеуі, банктік қызметгі жұзеге асыру 
ауқымын мемлекеттік басқару және реттеу, мемлекетгік банктік 
бақылау жэне кадагалау, банктік қүқық, бүзушылық үшін заңи 
жауапкершілік шараларын қолдану барысында туындайтың 
қоғамдық банктік катыңастарды қүқықтық реттеу бірыңғайлығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Банктік қүқыктьщ Жалпы бөлімінің қүкыктық нормалары 
оның Ерекше бөлімінде нақтылы керініс таба отырып, Ерекше 
болім институттарының жүмыс істеуіне орай туындайтың банктік 
катыңастарды ретгеуге ат салысады.

Күқық саласы ретіндегі Банктік қүкықтың ерекше бөлімі 
біртектес қатынастар тошарын реттейтін бірқатар қатынастар 
топтарын ретейтін бірқатар қүқықтық институттардан түрады. 
Атап айтқанда, Ерекше болім институттарьша: банктердің
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қатысуымен жасалатын шарттар, валюта операцияларын және 
валюталық бақылауды жүзеге асыру, электронды ақша 
қүралдарымен банк мэмілелерін жасау, сыртқы экономикалық 
банк қызметі жэне т.б. жатады.

2.4 Банк қүқығының ұстамымдары

Банк құқығының үстанымдары-бүл негіздемелік жэне 
басқарушьшық идеялар, банк қүқығы бастауларын айқындайтын 
жетекші қағиадалар. Олар тікелей банк қүқығы нормаларында 
көрінеді.

Банк қүқығьша тэн ерекшеліктерді айқындайтын 
үстаінымдарға төмендеғілерді жатқызуға болады:

» банк нарығының моноиолиясьша тиым салу жэңе 
бәсекелестікті қүптау;

* ҚР банк жүйесін екі деңгейдк қүру;
« банк қызметінің еркіндігі;
® субъектілердің шарт міндеттемелерін орьшдамағаны үшін 

мүліктік жауанкершілігі:
® кредит үйымдары келтірген ақшалай қаражаттардың 

қайтарымдыльпъі;
* ақшалай қаражатгарды шоғырландару мерзімділігі;
« банк қүүпиясының сақгалуы;
* банк қызметтерін көрсетудің ақылы болуы.

2.5 Банк қүқығыныц негіздері

Банктік күқықгың негіздері елдің банк жүйесінің күрылуына 
жэне жүмыс істеуіне, оны мемлекеттік реттеуге жэне 
қадағалауға, сондай-ақ банктік қызметті жүзеге асыруға 
байланысты туындайтың қоғамдық, банктік қатыңастарды 
ретгейтің тиісті нормалары бар заңнамалық актілер мен заңға
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юуелді нормативтік банктік құқықтық, актілер ретіңде керініс 
іабады. Демек банкгік құқықтың қайнар кәздері оның сыртқы 
(мақгылы) нысандарының жүйесін көрсетеді. Уәкілетгі
момлекеттік органдар шығарған, күрамында банктік қүқықтың 
пормалары бар нормативтік қүқықгық актілер банкгік күқыктың 
қайиар көздері болып табылады.

Қорытынды:
Банктік қүқықгың қайнар көздеріне Қазақсган

Рсснубликасыньщ Конституңиясы, арнайы жэне жалпы банктік 
жэне өзге де заңнамалық. актілер, заңга тәуелді нормативтік. 
бапктік-қүкықтық актілер, халықаралықбанктік қүқық нормалары 
жоне халықаралық банкгік келісімдер, Конституңиялық Кеңестің 
жэне Жоғарғы Сот Пленумының шешімдері, каулылары жатады.

Бақылау сүрақтары:
1 .Банкгік қүқьщ кешенді қүқық саласы ретінде
2.Банктік қүқықтың пэні, эдістері, жүйесі, қайнар көздері 
ЗБанктік қүқық гылым жэне оқу пэні ретінде
4.Банктік заңнама: мэні — маңызы

Тест сүрақтары:
1. Қанша элементтерден банкілік қүқық түрады? 
а) бес /дүрыс/
в) бір; 
с) екі.
2. Банкілік қүқықгық қатынастарға қатысушылардың 

күзіретін жэне банкілік қызметті іске асыру тэртібін анықгайтьш 
қүқықгық нормалар банкілік қүқық элементтерден түрады ма?

а) ия /дүрыс/ 
в) жоқ;
с) мүмкін емес.
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3. Іскерлік банкілік айналымның дәстүрлері, яши, банкілік 
қызмет пен құқықтық қатынастарды іске асырудың қалыптасқан 
тәртібі мен ережелері банкілік құқық элементтерден тарады ма?

а) ия /дұрыс/ 
в) мүмкін емес; 
с) мүмкін.
4. Сот шешімдерінен көрінетін банкілік соттық тәжірибе 

банкілік қүқық элементтерден түрады ма?
а) ия /дүрыс/ 
в) жоқ; 
с) мүмкін.
5. Банкілік қүқықтық ой сана банкілік қүқық элементтерден 

түрады ма?
а) ия түрады /дүрыс/ 
в) жоқ түрмайды; 
с) мүмкін.
6. Қарама-қайшылық сипаты бар банкілік қүқықгық тәжірибе 

мен мәдениет банкілік қүқық элеменгтерден түрады ма?
а) ия /дүрыс/ 
в) жоқ;
с) түруы мүмкін емес.

Пайдаланлган әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1. Белов В.А., «Практика вексельного права» Москва, 

учебно-консультатнвный центр «ЮрИнфоР», 1998г.
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«Жеті жарғы» 1995г.
3. Жайлауова Г.М. «ҚР банк қүықығы» пэнінен дэріс 

конспекгісі, 2014 М.Әуезов атындағы ОҚМУ, ОӘБ қаралып 
мақүлданған.

4. Омарбаева Л.К. «ҚР банк қүықығы» пәнінен семинар 
сабшының әдістемелік нүсқауы 2013 ж. М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ, ОӘБ баспаға үсынылған.
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Казахстан. Алмагы, Жеті жарғы, 2004 ж.
6. Қазақстан Республикасының Үлтгық Банкі турапы. 1995

ж. 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңы (соңғы 
озгерістері 2005 жьшы 8 шілдедегі ҚР Заңымен енгізілген).

7. Қазақстан Республикасындағы банктер жэне банк қызметі 
гуралы 1995 жылы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
заңы (соңғы өзгерісгері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен 
снгізілген).

Қосымща әдебиеттер:
1. Белов В.А., «Практика вексельного права» Москва, 

учебно-консультативный ңентр «ЮрИнфоР», 1998г.
2. Худяков А.И. Основы теории финансового права. Алматы, 

«Жеті жарғы» 1995г.
3. Жайлауова Г.М. «ҚР банк құықығы» пәнінен дәріс 

конспекгісі, 2014 М.Әуезов атындағы ОҚМУ, ОӘБ қаралып 
мақұлданған.

4. Омарбаева Л.К. «ҚР банк құықығы» пәнінен семинар 
сабағының эдістемелік нұсқауы 2013 ж. М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ, ОӘБ баспаға ұсынылған.
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3- тақырып.
БАНК ҚҮҚЫ ІЪІНЫ Ң НОРМАЛАРЫ

Жоспары:
3.1 Банк құқығы нормаларының тұсінігі және қүрылымы.
3.2 Банк құқығы нормаларының түрлері.

3.1 Банк қүқығы нормаларының 
түсінігі және қүрылымы.

Банк қүқығы нормалары да қүқықгың кез келген формасына 
тэн белгілерімен сипатгалады.

Банк қүқығының нормасы- бүл мемлекетттің 
ықталшарасымен жалпыға бірдей міндетті болып белгіленгеи, 
элеуметгік айқындалған, банк қызметі саласында қоғамдық 
қатынастарды реттеуге бағытталған, тиісті қатынасгар 
субъектілерінің қүқықгары мен міндетгерін бекітетін жэне мінез- 
қүлықгың заңға сыйымдаиағы немесе заңсыздығы сияқты белгісі 
болып табылатын мінез- қүлық ережесі.

Банктер қарызға ақша беру, оларды жинау жэне бөлумен 
байланысты кәсіпкерлік қызметгің ерекше бір түрі.

Кез келген қүқықтық норма іс жүзінде үш элементтен 
түрады:

1. Қүқықгық норма әрекетінің шарттарын сипатгау- 
гипотеза;

2. Мінез-қүлық ережесінің өзі-диспозиңня;
3. Гипотезада көзделген жагдайлар орын алғанда туатын 

заңдық зардаптарды көрсетуші ықпалшара.
Банк қүқығы нормалары да қүқықтың кез келген формасына 

тэн белгілермен сипатгалады.
Қүқьщгың жалны теориясы ережелеріне сойксс, қүқық 

нормасы дегеніміз - бүл мемлекеттің ықпалшарасымен 
белгіленген, тұлғалардың белгісіз топтарына арналған жэнс заң
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бұзушы- лықтардан мемлекетгің мәжбұрлеу кұшімен қорғалатын 
мінез- құлықтың жалныға міндетгі ережелері. Құқық нормасы 
белгілі бір жағдайларда белгілі бір құқықтар мен міндеттер 
субъектілерінің олар ұшін қолайсыз зардаптар қаупі туғанда 
қалай эрекет етуге тиіс екендіктерін белгілейді.

Банк құқығының нормасы - бұл мемлекетгің ықналша- 
расымен жголпыға бірдей міндетті болып белгіленген, элеумет- 
тік айқындалған, банк қызметі саласында қоғамдық қатьшас- 
тарды ретгеуге бгіғытталған, тиісті қатынастар субъектілерінің 
құқықгары мен міндеттерін бекітетін жэне мінез-құлықтың заңға 
сыйымдылығы немесе заңсыздығы сияқгы белгісі болын 
табьшатын мінез-құпық ережесі.

Құқьщгың нормативтік теориясын жақгаушылар «құқық - 
құқықгық нормалар жұйесі» деген пікірді ұстанады.

Құқық жүйесінде банк құқығы нормалары маңызды орьш 
алады. Бұл, бірінші кезекте, банк құқығы нормаларының ұлтгық 
экономиканың (ал онда банк жұйесі елеулі рол атқарады) тиімді 
жұмыс істеуі үшін айтарлықтай маңызы бар қоғамдық қаты- 
настардың кең шеңберін ретгейтіндіііне байланысты. Бұл жерде 
¥лттық банк және Агенттік тарапынан басқа кредит 
ұйымдарының коммерңиялық банктерінің қызметін қадағалау 
жэне бақылау тэртібі туралы нормалар маңызды орын алады.

3.2 Банк қүқығы нормаларывмң түрлеріі.

Құқық теориясында ежелден кұқықгық реттеудің негізгі екі 
тәсілін ажыратылады: рүқсат ету жэне тиым салу. Бірақ ол кезде 
олар құқық нормалары құрылымымен тікелей 
байланыстырылмаган.

Банк кұқығыңца заңдық құқық беруші нормалар негізгі 
магынаға ие.

Қүқьщ беруші норма-бүл диспозиңияда кредит ұйымының 
немесе оның клиенттерінің құқығы алдыңғы жоспарға 
шығарылаіъга норма.
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Құқық беруші нормалармен қатар, банк қатынастарын 
ретгеуде банк операцияларын жұзеге асыру барысында 
кәсіпкерлік тәуекелдікгерді төмендету мақсатында қажет 
болатын банк қүқығының міндетгеуші жэне тиым салушы 
нормаларыньщ да айтарлықтай маңызы бар.

Тиым салушы нормалар мінез-қүлықтың бір түрлерінен 
түрады. Қызметгің заңдық (пруденңиялық) нормалары 
деп:кредит үйымдары қабьшдайгын тәуекелділіктердің шекті 
көлемін белгілейтін нормаларды, несие үйымдарының өтімділігін 
жэне мүмкін болатьга шығындарьга жабуды қамтамасыз етегін 
резерв қүру бойынша нормаларды т.б. айтуға болады. Қүқық 
саласы ретіңцегі банктік қүқықгың Жалпы бөлімі: банк қызметін 
жүзеге асыру үстанымдары, Үлтгық банктің жэне Аіентгіктің 
қүқықгық мэртебесі, кредит үйымдарының қүқықтық мэртебесі 
жэне инстшуттар кіреді.

Банктік құқықтың Жалпы бөлімі елдің банк жүйесінің 
күрьшуы жэне жүмыс істеуі, банктік қызметті жүзеге асыру 
ауқымын мемлекеттік басқару жэне ретгеу, мемлекетгік банктік 
бақылау жэне кадағалау, банктік қүқық, бүзушьшық үшін заңи 
жауапкершілік шараларын қолдану барысында туындайтың 
қоғамдық банкгік катыңастарды қүқықтық реттеу бірыңғайлығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Банктік қүқықгың Жалпы бөлімінің қүкыктьщ нормалары 
оның Ерекше бөлімінде нақтылы керініс таба отырып, Ерекше 
болім институттарыньщ жүмыс істеуіне орай туьгадайтың банктік 
катыңастарды реттеуге ат салысады.

Күқық саласы ретіндегі Банктік қүкықтың ерекше бәлімі 
біртектес қатынастар топтарын ретгейтін бірқатар қатынастар 
топтарын ретейтін бірқатар қүқықіық инстиіуттардан түрады. 
Атап айтқанда, Ерекше бөлім инстиіуттарына: банкгердің 
қатысуымен жасалатьга шарттар, валюта операңияларын жэне 
валюталық бақьшауды жүзеге асыру, электронды ақша 
қүрапдарымен банк мэмілелерін жасау, сыртқы экономикалық 
банк қызметі жэне т.б. жатады.



Банк құқығы нормалары банк жүйесі жұмыс істейтін салада 
туатын қоғамдық қатйнастарды ретгейді және бекітеді, сол 
арқылы жеке және юьпшілік мүдделер теңгерімінің сақгалуьш
қамтамасыз етеді.

Қорытынды:
Қүқықп>Щ норма қүрьшымы жалпы ережелердің ішіндегі 

орқайсысына: «егер - онда - яйтпесе» деген түрде керіініс беретін 
қолданыс болып табьшады. Бүл ережені жекелеген нормаларға 
қатысты нақтылау: кім және қандай жағдаійда норманы сақхауға 
тиіс, оны іске асыру үшін не қажет, ол заң бүзушьшықган 
мсмлекеттік мэжбүрлеудің қандай шаралары арқылы қорғалады 
деі ен сияқты мэселелерді анықтауға мүмкіндік береді.

Бақылау сүрақтары.
1 .Банктің кредігг-қаржы үйымы ретінд«;ғі түсінігі.
2.Банк ісүқығы түсінігі жэне оның қүқық саласы жүйесінде 

алатьга орын.
3.Банк күқығы нормаларының түсінігі жэне қүрылымы.
4.Банк қүқығы қатынастарының түсінігі, ерекшеліктері және 

ерекше белғілері.
5.ҚР ¥лттық бгінкінің қүқықгық мэртеСіесінің ерекшеліктері.

Тест сүрақтаріы:
1. Коммерциялық банк дегеніміз?
а) ақша қаражаттарымен болатын операцияларды, сондай-ақ, 

оған заңмен жүктелген басқа да банк операцияларын жүрғізу 
арқылы табыс табуды көздейтін мекеме /дүрыс/

в) кредиттік мекеме;
с) ломбард.
2. Жарғылық қор дегеніміз не?
а) күрьштайшылардың жарнасын немесе акцияларын сату 

арқьшы қалыптасады /дүрыс/
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в) акция сату; 
с) акцияна сатып алу.
3. Резервтік қор дегеніміз?
а) пайдадан жыл бойына бөлініп отырылатын қаражатгардан 

қалыпгасады /дурыс/ 
в) пайда көру; 
с) қаражатгар қалыптасу.
4. Активті операциялар?
а) бұл пайда табу және айналымға жіберу мақсатында 

қаржылық ресурстарды орналастыру /дұрыс/ 
в) ресурсты орналастьфу; 
с) пайда табу.
5. Пассивті операциялар?
а) бүл өз шоттарына ақша ресурстарын тарту /дүрыс/ 
в) ресурсты пайдалану; 
с) қаражатгарды пайдалану.
6. Комиссиялық операциялар?
а) клиенттердің гапсырмасын белгілі бір ақы үшін орындау 

/дүрыс/
в) депозит салу; 
с) депозит алу.

Пайдаланылған әдебиеттер іізімі:
Нормативтік актілер:
1. Белов В.А., «Практика вексельного права» Москва, 

учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 1998г.
2. Худяков А.И. Основы теории финансового права. Алматы, 

«Жеті жарғы» 1995г.
3. Жайлауова Г.М. «ҚР банк қүьщығы» пәнінен дэріс 

конспекгісі, 2014 М.Әуезов атындағы ОҚМУ, ОӘБ қаралып 
мақүлданған.

4. Омарбаева Л.К. «ҚР банк құықығы» пәнінен семинар 
сабағының эдістемелік нүсқауы 2013 ж. М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ, ОӘБ баспаға ұсынылған.
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ІІеі ізіі әдебиеттер:
I .Қазакртан Республикасьюың Консгатуциясы. 1995 жылғы 

И) тамызда өткізілген республикалық референдумда қабылданды.
2.Қазақстан Республикасыньщ Азаматтық кодексі. Алматы: 

ІОРИСТ. 2005.
3.Тасыбаева А.С. Банкілік құқық: оқу қүралы. Алматы, 1999.
4.Найманбаев С.М. Банктік құқық: Оқу құралы. -  Алматы, 

Жеті жарғы, 2005.
5.Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики 

Казахстан. Алматы, Жеті жарғы, 2004 ж.
6.Қазақстан Республикасыньщ Үлтгық Банкі туралы. 1995 ж. 

30 наурыздағы Қазақстан Республикасьшың заңы (соңғы 
озгерістері 2005 жьшы 8 шілдедегі ҚР Заңымен ентілген).

7.Қазаі(,стан Республикасындағы банктер және банк қызметі 
іуралы 1995 жылы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
іаңы (соңғы өзғерістері 2005 жьшы 8 шілдедеғі ҚР Заңымен 
снгізілген).

Қосымша әдебиеттер:
1. Жайлауова Г.М. «ҚР банк құықығы» пэнінің оқу- 

одістемелік кешені, 2014ж.
2. Рынок ңенных бумаг. Учебник. /Под редакцией Галанова

В.А., Басова А.И./ Москва. Фииансы и статистика, 1996г.
3. Красавична Л.Н. «Международное валютно-кредитные и 

<|)инансовые отношения» Москва «Финансы и статистика», 2000г.
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4 тақырып.
БАНК ҚҮҚЫІЫ ҚАТЫНАСТАРЫ

Жоспары:
4.1 Банк құқығы қатынастарының түсінігі, ерекшеліктері 

және ерекше белгілері.
4.2 Банк қүқығы қатынастарьшың түрлері.
4.3 Банк қүқығы қатынастарының қүрьшымы және қүрамы.
4.4 Банк қүқығы қатынастарының пайда болуы, өзгеруі 

немесе тоқтауының негіздемесі ретіңцегі заңцьщ фактілер.

4.1 Банк қүқығы қатынастарының түсінігі, ерекшеліктері 
және ерекше белгілері

Банк қүқықтық қатынастар дегеніміз -  ақша қаражаттарымен 
болатын операцияларды, сондай-ақ, оған заңмен жүктелген басқа 
да банк операцияларын жүргізу арқьшы табыс табуды көздейтін 
мекеме. Коммерциялық банктер банк жүйесінің екінші деңгейіне 
жатады. Олар банк туралы заңдарда коммерциялық банк атауына 
біріктірілген коммерцюшық, кооперативтік жэне жеке меншік 
банктер.

Жалпы қазіргі шетел тэжірибесінде банктер өздері көрсететін 
қызметгің сипатына қарай классификаңияланады. Осы принцип 
бойынша кредит жүйесінің маңызды үш элементін айтуға 
болады:

1. Орталық эмиссиялық банк;
2. Коммерциялық банк;
3. Арнайы қаржылық мекемелер (сақтандыру, ипотекалық, 

жинақ).
Банктердің атқаратын негізгі операцияларына мыналар 

жатады:
1. депозит қабылдау;
2. ақшатөлемін және есептесуді іске асыру;
3. несие беру.
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І>онк ресурстарына банктің өзіндік қаражатгары, заемдық 
■н.'ііі' гархылган қаражаітар кіреді. Осылардың жиынтығы актив 
оіюраңияларды іске асыру ұшін қолданылады. Банктің өзіңдік 
і аражатгарына мьшалар жатады:

Жарғыльгқ қор,
- резервтік қор, 

банктің пайдасы арқылы қалыптасатын басқа қорлар жэне 
жмл бойы бөлінбеген пайда.

Жарғылық қор -  қүрылтайшылардьщ жарнасьгн немесе 
акңияларын сату арідылы қалыптасады.

1’езервтік қор — пайдадан жыл бойына бөлініп отырылатын 
каражаттардан қалыптасады. Резервтік қордың минимальді 
молшерін Қазақсі’ан Республикасьшың ¥лттық Банкі бекітеді. 
Оиың максимальді молшері банктің жарғыеында белгіленеді 
(жаргьшық қордың 25%-нен 100%ке дейін). Сонан соң ол 
жаргьшық қорға аударьшып қайта жиналады.

Ііаіпстердің тартылған қаражаттарьша мьшалар жатады:
1. депозиттер;
2. банкаралық рынокта заем алу;
3. бағалы қағаздарды сатып алу;
4. орталық банктен ссуда алу, вексельдерді тіркеу;
5. коммерцнялық қағаздар шығару;
6. евродоллар рыногьщца заем алу;
7. облигаңиялар шығару.

4.2 Баик: қүқығы қатынастарының түрлері.

Ьанк қүқығы {;атынастарының эртүрл і негіздемелер бойынша 
жіісгелетін кентеген түрлері бар. Қүқык, теориясында реттеуші 
жоне қорғаушы қүқық қатынастары ажыратьшады. Бүлайша 
жіктеу баиис қүқығы қатьшастарында қолдану үшін де өзекгі 
саналады. Банк қүк;ығы қатынастарьшың түрлерін олардың 
субьектілік қүрамына қарай ажыратуға болады:
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а) банктер мен клиенттер арасындағы;
ә) банк операдияларын жүзеғе асыруға қатысты екі коммер- 

циялық банк арасындағы;
б) орталық банк пен коммерциялық банктер арасындағы;
в) одақгар, қауымдастықтар, клиринг палаталары жэне өзге 

де ондірістік қүрылымдар қүру бойынша банктер арасындағы;
г) орталық банк пен үкімет арасындағы;
д)орталық банк пен уәкілетті биліктің жоғарғы органдары 

арасындағы қатынастар.
Коммерциялық банктер мен клиенттер (заңды жэне жеке 

түлғалар) арасындағы қүқықгық қатынастар банк мәмілелерін 
жасасу барысыңца пайда болады. Мысалы, эдетте, банк пен 
клиент арасында есеп айырысу операцияларын жүзеғе асыру 
үшін банктік шот шарты жасалуға тиіс. Мүндай қүқықгық 
қатьшастар коммер- циялық банктердің өздерінің арасында да, 
мысалы, корренпон- дентгік қатынастар орнату, банкаралық есеп 
айырысуларды жэне т.б. жүзеге асыру барысында тууы мүмкін.

Үлттық банктің ақша-кредит саясатын жүрғізу бойынша 
озінің окілеттіктерін жүзеғе асыруы барысында, мысапы, үлтгық 
банк валюталық бақылау органы ретіңде әрекет еткен кезде, ол 
жэне коммерциялық банктер арасында қүқықіъщ қатынастар 
қаяыптасады. Қаржы нарығын жэне қаржы үйымдарын реттеу 
жэне қадағалауды жүзеғе асыратын өкілепі орған больш 
табьшатын Агенттікке де маңызды рөл бөлінген. Бүл уәкілетгі 
орган тікелей ҚР Президентіне бағынышты жэне есеп беруге 
тиіс. Агенггік сияқты, Үлттық банк те ҚР Президентіне есеп 
береді.

Одан өзге, банк құқығы қатынастары банк операция- 
ларының сипатына қарай да жіктелуі мүмкін:

а) банк борышкер болып әрекет ететін, яғни банктің енжар 
операциялары - банк салымы, банк шоты институты, бағалы 
қағаздар шығару;

32



л) банк кредит беруші ретінде. эрекет ететін, яғни банктің 
( і и і і с о и д і  операциялары - кредит шартғары жэне ақша талап етуге 
ісоңшілік беру шартгары;

б)банктің делдалдьщ операңиялары - есеп айьфысу бойын- 
ша қүқықгық қатынастар;

4.3 Банк қүқыіы қатынастарының 
күрылымы және қүрамы

Заң ғьшымында кез келген қүқықгьщ қатьшастар белгілі бір 
қүрылымы жэне құрамы бар қоғамдық-құқықгық құбылыс 
ретінде қарастырылады. Оның үстіне эрбір нақгы башс құқығы 
қатынасы қүрамы деп оларға қатысушьшардың, яғни банк 
қүқығы қатынастары субьектілерінің жиынтығын түсінуге 
болады. Жүйелі көзқарасқа сэйкес, корсетілген субъектілердің 
(Үлттық банк, коммерциялық банктер, олардың клиентгері жэне 
і .б.) банк қүқығы қатынастарының қүрамындағы құқықгары мен 
міидетгері осы қатысушылардың заңдық қасиеттері ретгінде 
қолданьшады.

Үл гтық банк, уэкілетгі орган жэне кредит ұйымдары - бүл 
банк құқығы қатынастарының негізгі субъектілері.

Банк құқығы қатынастарьшың құрылымы деп осындай 
қүқықгық қатынастьщ ішкі құрылысы мен элементгерінің өзара 
байлаңысын түсіну керек.

Банк кү:қығы қатынастарының қүрьшымын, кез келген 
құқықгық қатынастар қүрылымы сияқты, келесі үш элемент 
қүрайды:

-құқықгьщ қатынасгар нысаны - бұл құқықгық қатынастар 
субъектілері не ұшін және неге қатысты құқықгық байланысқа 
'і үседі дегенді білдіреді;

-құқықгық қатынастар субъектілері - бұл оның 
қатысушылары (тараптары);

-құқықтық қатынастардың мазмұны, оның ішінде 
корсетілген субъектілердің - қаралып жатқан банк
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қатьшастарына қатысушылардың субъективті қуқықтары мен 
заңды міндеттерін құрайтын заңдық мазмұн; материалдық 
мазмұн - тараптардың соларға тән құқықтар мен 
міңдеттемелерді іс жұзіне асыруыяа байланысты мінез-құлқы 
(эрекет етуі немесе эрекетсіздігі).

Банк құқығы қатынастарының нысаны - банк қызметі жэне 
мазмұны банк операңиясы немесе банк мәмілесі болып 
табьшатын жэне соған байланысты туатын қоғамдық қатынастар. 
Банк қызметтерін көрсету жэне пайда алу мақсатыңца 
жүргізілетін банк операциялары жэне банк мәмілелерін кредит 
ұйымы жүзеге асырады, алайда банк қызметі мұнымен 
шектелмейді. Банк басқа да, мысалы, азаматтьщ қү.қыг<тық, 
қарякылық немесе сальщтық сияқты қүқықтық қатынастардьщ 
нысаны бола алады.

Тиісті қүқықгық қатынастарға қатысушылардың 
қүқықгарының, міндеттері мен жауапкершілігінің сипатын 
айқындау үшін, қүқықгық қатынастарды ажыратудың үлкен 
маңызы бар. Банк қызметі - ол, қалай болганда да, банкпен 
тікелей байла- нысты қүңықтъщ қатынастардың түтас бір кешені 
үшін ортақ нысан. Банк қызметі басымдығы бойынша азаматгық 
заңмен реттеледі.

Банк құқығы қатынастарының субъективті қүрамы жоғарыда 
айтылғандардың барлығы арқылы анықталады жэне бірнеше 
деңгейге бөлінуі мүмкін:

а) клиеютер немесе банк клиенгурасы деп атальш кеткен- 
дер - азаматтар, заңды түлғалар, олардың оқшауланған бөлімше- 
лері, басқа да ұйымдар;

э) кредит ұйымдары, бэрінен бұрьш, банктер;
б) мемлекеттік жэне атқару билігі ретіндегі банк жэне банк 

жүйесі орталығы;
в) туьінды банк құрылымдары - банк одақтары, қауымдас- 

тықтары, топтар, конңерңдер, клирииг палаталары;
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і ) банк қызметін мемлекетгік реттеу қызметін жэне банк 
жүйооімен озара әрекеттерді жұзеге асыратын билік органдары;

д) микрокредит ұйымдары, айырбастау орындары жэне 
бноқйлары.

Лгалған субъектілер арасында мазмұны бойынша эртұрпі 
к.үқықгық қатьшастар жэне құқықгық байланыстар орнайды. 
( )мың ұстіне дэл осы құқықгық байланыс құқықгық 
қагынастардың құрылымдык белгісі больш табылатынын 
үмы гпаған жөн.

Ьапк құқығы қатынастарына қатысушылардың арасьшдағы 
к үқықі ық байланыстарға талдау жасай келе, олардьщ клиенттер 
араоындағы құқықтық байланыстарға немесе құқықтық 
қатынастарға негізделетінін ене бойы есте ұстау керек. Бірінші 
кочекте солардың мүдделері ескерілуге жэне қорғалуға тиіс 
(шиктер клиентурасы болған жағдайда ғана пайда болатын жэне 
омір сүретін банк кұқығы қатынастарының мақсатгы міндеті 
ооыдан көрінеді. Бірақ, элбетте, бұл құқықгық бабланыстар 
қашанда банк құқығы шеңберінен тыс жатады.

Лқша, бағалы қағаздар, қымбат бағалы металдар жэне асыл 
і астар банк құқығы қатынастарының нысанасы болып табылады.

Қүқықгық қатынастардың субъектілері және нысандары 
ретіндегі құқықгық қатынастың осындай құрылымдық 
).іюментгерін қарастыра келіп, банк кұқыгы қатынастарының 
мазмұны туралы мәселені де қозғай кеткен жөн сияқгы. Әдетте, 
еубъеісгивті құқықтар мен субъективті міндеттер дегеңдер 
ажыратьшьш көрсетіледі.

Субъективті құқық уәкілеттік алған тұлғаның мүмкін 
болатын мінез-құлқының заң тұрғысынан қамтамасыз етілген 
шамасы дегенді білдіреді. Өз кезегінде, субъективті міндет - ол 
міндет жүктелғен тұлғаньщ тиісті мінез-құлқыньщ шамасы.
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4.4 Банк қүқыгы қатьшастарының пайда 
болуы, өзгеруі немесе тоқтауының негіздемесі 

ретіндегі заңдық фактілер

Кез келген құқықтық қатьшастар, оның ішінде банк қүқығы 
қатынастары да, ерекше артықшылық иеленбестен, заңцық 
фактілер негізінде пайда болады, озгереді жэне тоқтатьшады,

Заңдық фактілер жағдайға қатысушы тараптардың еркінен 
тыс оқиғалар жэне таралтар еркімен іске асырылған эрекеттер 
деп болінеді.

Кұқықтар мен міндетгер заңда көзделген негіздемелерден, 
сондай-ақ онда козделмеген азаматгар мен заңды тұлғалардың 
эрекеттерінен де пайда болуы мұмкін.

Банк құқығы қатынастары, заңмен көзделген шарттардан 
жэне озгедей мэмілелерден, сондай-ақ оларда козделмеген, бірақ 
защ а қайшы келмейтін мэмілелерден де туындауы мүмкін. 
Қазіргі заман элемінде ақша айналысы, негізінен, қолма-қол 
ақшасыз жүзеге асырьшады. Есеп айырысудың қүқықтық 
қатынастарында банктік шот шартының атқаратын релі зор. 
Банктік шот шарты клиент пен банктің соңғының шот бойынша 
банк операңияларын жургізуіне қатысты қатынастарын ретгейді. 
Басқадай мысал келтірейік: корреспондештік қүідықтьгқ
қатьюастардың пайда болуына корреспонденггік шот шарты 
негіздеме бола алады, ал соның негізінде банктер 
корреспоңденттер корреспондентгік шотқа түсетін ақшалай 
қаражаттарды қабылдау және есепке алу, корреспондентік 
шотгардан тиісті ақша сомасын аудару туралы бір-бірінің 
тапсырмаларын орындау жзне сол шоттар арқылы басқадай 
операңиялар откізу бойынша бір-біріне озара қызмет корсетеді.

Банк қүқығы қатынастарының пайда болуы, озгеруі немесе 
тоқгатылуының негіздемелерінің бірі заңға байланысты 
қүқықгық зардаптар тудыратын экімшілік акгілер больш 
табылады. Мысалы, банктердің кредит берушілерінің мүдделерін
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корі ау жэне ҚР банк жүйесіиің орнықгьшығын қамтамасыз ету 
мнқсатьшда, уәкілетті орган ҚР Үкімеіімен келісім бойынша 
қолданылып жүрген банк заңына сәйкес, капиталы теріс 
моліиерлі банктер акционерлерінің қүқықгары мен міндетгерін 
оларга қарсы занда белгіленген ықпалшаралар қолдану жолымен 
можбүрлеп шектеуге қүқылы.

Сонымен қатар заңдық факт ретінде сот шешімдерін де 
қолдануга болады. Шығарылған сот шешіміне байланысты банк 
Гшінсротіыққа жатқызылуы мүмкін. Банкті банкрот деп тану жэне 
оны мәжбүрлеп тарату туралы шешімді еот уәкшетгі органға 
жолдайды.

Банк қүқығы қатынаетары заң актілерінде тьшым салынбаған 
пегіздемелер бойынша мүлік қүру немесе сатьш алу нэтижесіңце, 
соидай-ақ азаматтар мен занды түлғалардың басқадай эрекеттері 
сплдарынан гуады.

Заң қүқықгық зардаптардың тууын байланыстыратын 
оқигалар банк қүқығы қатынастарының да тууына, өзгеруіне 
пемесе тоқгауына негіздеме ретінде қолданылуы мүмкін. 
( !онымен, шот иесі қайтыс болған ікағдайда жеке тұлғаның банк 
пнптарының бар екені жэне олардың нөмірлері, оларда қалған 
иқша қалдықгары туралы анықтама, сондай-ақ оньщ банкгің сейф 
жэшікгерінде, шкафтарьшда жэне түрақжайында сақгалып 
жатқан мүлкінің бар екені, сипаты жэне қүны туралы бар 
моліметгер төмендегілерге беріледі:

а)шот (мүлік) иесінің өсиетгік өкімінде корсетілген 
түлғаларға;

э) еоттар мен нотариустарға: олардың өндірісіндегі
мүрагерлік істер бойынша нотариустың оньщ морімен расталған 
жазбаша сүрау салуы негізіңце беріледі. Жазбаша сүрауға шот 
иссінің қайтыс болғаны туралы куэліктің көшірмесі қоеа 
гіркелуге тиіс;

б)шегелдік консулдық мекемелерге: солардың өндірісіндегі 
мурагерлік істер бойынша.
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Барлық осы негіздемелер банк құқығы қатынастарыныц 
тууы, ілі еруі және тоқгауьшың заңдық фактілері бола алады

Қорытынды:
Банк қүқығы қатынастары заң актшерінде тыйым салынбаған 

негіздемелер бойынша мүлік кұру немесе сатып алу нәтижесінде, 
сондай-ақ азаматтар мен заңцы түлғалардың басқадай эрекеттері 
салдарынан туады.

Бақылау сүрақтары:
1 .Банк қызметін лицензиялау
2.Банк қызметін аудиторлық тексеру
3.Қазақстан Республикасының банк жүйесі
4.Банкгер: туындау — тарихи даму кезеңдері, түрлері
5.Банктік қызмет: экономикалық және заңи аспектісі

Тест сүрақтары:
1. Коммерңиялық банк дегеніміз?
а) ақша қаражаттарымен болатын операцияларды, сондай-ақ, 

оған заңмен жүктелген басқа да банк операцияларын жүргізу 
арқылы табыс табуды көздейтін мекеме /дүрыс/ 

в) кредитгік мекеме; 
с) ломбард.
2. Жарғылық қор дегеніміз не?
а) күрылтайшьшардың жарнасын немесе акцияларын сагу 

арқылы қалыптасады /дүрыс/ 
в) акция сату; 
с) акцияна сатып алу.
3. Резервтік қор дегеніміз?
а) пайдадан жыл бойына бөлініп отырьшатын қаражатгардан 

қалыптасады /дұрыс/
в) пайда көру; 
с) қаражаттар қалыптасу.
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4. Активті операциялар?
а) бүл пайда табу және айналымға жіберу мақсатында 

қаржылық ресурстарды орналастыру /дұрыс/
в) ресурсты орналастыру; 
с) пайда табу.
5. Пассивті операциялар?
а) бұл өз шоттарына ақша ресурстарын таріу /дұрыс/
в) ресурсты пайдалану; 
с) қаражаттарды пайдалану.
6. Комиссиялық операциялар?
а) клиентгердің тапсырмасьш белгілі бір ақы ұшін орыңдау 

/дұрыс/
в) депозит салу; 
с) депозит алу.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1.Красавична Л.Н. «Международное валютно-кредитные и 

финансовые отношения» Москва «Финансы и статистика», 2000г.
2.Белов В.А., «Практика вексельного права» Москва, учебно- 

консультативный центр «ЮрИнфоР», 1998г.
3.. Худяков А.И. Основы теории финансового права. Алматы, 

«Жеті жарғы» 1995г.
4. тіпріап.^оу.кг/кг
5. паііопаІЬапк.кх
6. тіпЯп.§оу.к2

Негізгі эдебиеттер:
Қазақстан Республикасьшың Конституциясы. 1995 жылғы 30 

гамызда еткізілген республикалық референдумда қабылданды.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Алматы: 

ІОРИСТ№ 2005.
Тасыбаева А.С. Банкілік құқық: оку құралы. Алматы, 1999.
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Найманбаев С.М. Банктік құқық: Оқу құралы. -  Алматы, 
Жеті жарғы, 2005.

Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики 
Казахстан. Алматы, Жеті жарғы, 2004 ж.

Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі туралы. 1995 ж. 
30 иаурыздағы Қазақстан Республикасыньщ заңы (соңғы 
өзғерістері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен енғізілғен).

Қазақстан Республикасындағы банктер жэне банк қызметі 
туралы 1995 жьшы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасыньщ 
заңы (соңғы өзғерістері 2005 жылы 8 шілдедеғі ҚР Заңымен 
енгізілген).

Қосымша әдебиеттер:
1 .Омурчиева Э.М. Қазақстан Республикасының баіж құқығы: 

оқу құралы Э.М.Омурчиева, Е.Б.Осипов -  Алматы «Бастау», 
2009-252 бет.

2. Банковское право: учебник под ред. И.Ш. Килясханова,
С.Н. Бочарова ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012г., 431 
страница

3. Банковское право: учебник Эриашвили Н.Д. Юнити-Дана, 
2012г., 519 страница
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5-тақырып.
ҚР ¥Л1ГТЫҚ БАНКШ Щ  Қ ¥ҚЫ ҚТЫ Қ МӘРТЕБЕСІ

Жоспары:
5.1 КР Үлтгық банкінің құқықтық мәртебесінің 

ерекшеліктері.
5.2 ҚР Үлтгык банкінің қаржылық негіздері.

5.1 ҚР Үл гты қ банкінің құқы қты қ мәртебесініц 
ерекшеліктері.

Қазақстан Республикасы банк жұйесінің. жоғарғы (бірінші) 
деңгсйін білдіретікі мемлекеттің банктік менеджмент эрі аса ірі 
кредитгік-қаржылық басты органы Қазақстан Үлттық Банкі елдің 
эмиссиялық, кассалық және резервтік орталыіы, банкіердіңбанкі, 
банктер үшін соңгы сатьщағы кредитор больш табылады, соңдай- 
ақ Қазақстан Республикасьшың ақша-кредит валюталық жэне 
сырткы экономикалық қызмет саясатың ай-кындап, оньщ 
ұстанымдарын қоғамдық және мемлекетгік манызы басым 
бағыттарда өз қүзыреті шегінде іске асыруга ат салысады.

Қазақстш Үлтгық Банкі мемлекетгік мекеме ұйымдастырылу 
-ісұқықтық нысаньщцағы заңцы тұлға болып табылады. Қазақстан 
Үлттық Банкінің езіндік (дербес) балансы болады, сондай-ақ ол 
өзінің фияиалдарын, өкілдіктерін жэне ұйымдарью қоса алғанда 
біртұтас кұрылымды қүрайды.

Қазақстан Үлтгық Банкі өз кұзыретің және банкгік қызметің 
жұзеге асыру барысьщца Қазақстан Республикасы 
Конституциясын, «Қазақстан Республикасының Үлтгық Банкі 
гуралы», «Қазақстан Республикасындағы банкгер жэне башс 
қызметі тураиы» заңцарды, өзге де эаңнамалық актілерді, 
Қазақстан Республикасы Президентіңің актшерін, Қазақстан 
Республикасы-ның басқа мемлекеттермен жасасқан хальщаралық 
шарттарын (келісімдерін) басшылықка алады.
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Ел экономикасының банктік секторьгадағы қоғамдық- 
мемлекетгік маңызды мэнжайларға орай Қазақстан Үлттық 
Банкініңнегізгі мақсатыңа Қазақстан Республикасындағы баға 
түрақгылығын қамтамасыз ету жатады.

Ал осындай неғізғі мақсатгы іске асыру тұрғысынан 
Қазақстан Үлтгық Банкіне мемлекетгің ақшакредит саясатың 
эзірлеу, жэне жүргізу; төлемдік жүйелердің жүмыс істеуін 
қамтамасыз ету; валюталық реттеуді жэне валюталық бақылауды 
жүзеғе асыру; қаржы жүйесінің түрақгьшығын қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу тэрізді міңцеттер жүктелген.

Қазақстан Үлттық Банкі ез күзыреті шегінде:
1) айналыстағы ақша көлемінің мөлшерін ретгеу жолымен 

мемлекеттің ақша-кредит саясатың жүргізеді;
2) банкноттар мен монеталардың бірден-бір эмитенті болы 

табьшады жэне мемлекетгік бағалы кағаздар эмиссиясын жұзегі 
асырады;

3) өзара келісім бойьшша Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің мемлекеттік карыздарына қызмет көрсетеді;

4) банктерге жэне Қазақстан Үлттық Банкі Басқармасының 
шешімі бойьгаша өзінде банктік шот ашкан заңды түлғаларға 
кредитбереді;

5) Қазақстандағы банктер үшін сонғы сатыдағы кредитор 
қызметің атқарады;

6) «Қазақстан Республикасыңдағы банктер жэне банк қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасы заңының 30-бабында 
белгілеңген барлық банктік операңияларды жүргізу тэртібін 
айқьгадайды;

7) Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен 
Қаржылық үйымдарды ретгеу жэне кадағалау жөніңцегі 
агенттігіне валюталық қүндылықтармен жасалатың 
операңиялардан басқа банктік операңиялардың жекелеген түрлері 
бойыншалицензия беруінің мэнжайлары туралы қорытынды 
береді;
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К) банкгік операцияларды жүзеге асьфу барысында 
ншіфоіідық банктік қызмет көрсету ережелерін белгілеңді;

')) иалютальщ операциялардың барлық түрлерін жүргізе алды;
10) валюталық күндылықтарды павдалануға байланысты

• нк-|ііщияларды жүргізуге лицензиялар береді;
I I )налюталық ретгеуді жэне валютагіық бақылауды жүзеге 

т  мрады;
12)банктік оиерациялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

ін ыратың үйымдарға шетел валютасымен айьфбас 
оиорацияларын зкүргізуге, банкноттарды, монеталар мен
■ уидмлықтарды инкассациялауға жэне банкке өткізу үшін салып 
тіборуге, банжарагіық клиринг жөніңдегі операцияларды 
күрі і чуге лицензиялар береді;

13) валюталыв; реттеу және валютальщ бақылау мэселелері 
(іоііі.іпша есептілік тәртібін, нысавдарын жэне табыс ету 
мср іімдерін белгілейді;

14) банктік қызмет, ақша төлемдері мен аударымдары, 
шипоталық операцияларды жұргізу мэселелері бойынша барльщ 
(ішіктер, банктік огіерациялардьщ жекелеген түрлерін жұзеге 
поыратың ұйымдар, совдай-ақ олардың клиентгері орындауға 
міпдстгі нормативтік құқьщгық актілер шығарады жэне олардың 
»ақталуын в;адағалайды;

15) мемлекеттің ақша-кредит жэне қаржы статистикасын 
қалыптастырады;

16) банктік шоггардьщ режимін белгілейді;
17) Қаиқстандық банктердің жиынтық балансы мен өз 

балансын жасайды;
18) елдің есептік телемдік балансын қалыптастырады;
19) Қазақстан Республикасының Улттық корын 

с.спімгерлікпен басқаруды жүзеге асырады;
20) банкнотгар мен монеталардың резервтегі мемлекеттік 

корын кұраізды;
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21) өзінің (мемлекеткетиесілі) жарғылық капиталын 20 
миллиард Қазақстан теңгесі мөлшерінде Қалыптастырады;

22) резервтік капиталын жарғылық капиталы мөлшерінде 
Қальштастырьш, езінің таза бөлінбеген табысы есебінен 
толықтырады;

23) Қазақстан Республикасы Үкіметіңін шотгары бойынша 
телемдер жүргізеді;

24) Қазақстан Республикасы Үкіметіңің агенті ретіңце оның 
мемлекетгік заемына қызмет көрсетеді;

25) ақша-кредит саясаты шеңберінде валюталық 
интервенциялар жүргізеді;

26) банктердің жэне өзге де түлғалардың қызметің тексереді;
27) мемлекетгік органдардан, үйымдардан жэне азаматгардан 

езінің бақылау және кадағалау жүргізуіне кажетті мэлімет ала 
алады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көз 
делген басқа да функцияларды жэне өкілетгіктерді жүзеге 
асыратын Қазақстан Үлттық Банкінің банктік қызмет жөніңдег 
басқарушы-реттеуші функңиялары нақгылы нарыктық дам 
кезеңіндегі ақша-кредит жүйесінің тиімді жүмыс істеуін жэне 
бағалар тұрақгылығын қамтамасыз етуге, инвестиңияльщ 
қызметті жандандыруға, сондай-ақ қаржы жүйесініңгұрақты 
лығъга қамтамасыз етуге жэрдемдесуге бағдарланады.

Қазақстан Үлттық Банкі өзіне мемлекет жүктеген максат тар 
мен функңияларды іске асыру барысында экономикалық 
эдістерді қолданады, соңдай-ақ нарыктық және нарыктық емес 
экономикалық-қаржьшық мэнжайларды үштастыруға ат салы 
сады.

Қазақстан Үлтгық Банкінің өз күзыреті шегінде жүзеге 
асыратын барлық іс-шараларының ықгіалы нарыктық
икемдіиігімен жэне өркеннетгілігімен ерекшеленетіңціктен 
банктік қызмет ауқымына катысты үйлесімлі көрініс табады.
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Қп шқотан Үлттық Банкі жұргізетін мемлекетгік банктік 
і' іі' ■ іжмеіітаясындағы эртүрлі меншік нысаныңа негізделген 

і 'іі| ніық банктердің қызметі объективті жэне субъективті 
і|иін юрларды ескере отырьш жүзеге асырылатъщ мақсатты- 
і чігдіі|)лы тэртіптеуші ыкпалдың ауқымымен камгылады.

5.2 ҚР Үлттық банкінің қаржылық негіздері.

Қазақсган Республикасыпың банк :жүйесіндегі банктердің 
оііс|жңиялық қызметің тікелей жэне жанама үйымдастырушы 
|н ггеуші Қазақстан Үлтгық Банкінің, Қаржы рыногы мен 
мі|)Жі.ілық үйымдарды реттеу және кадагалау жөніндегі 
I .пақсган Ресіт/бликасы Агентгігінің қызметгері екінші 
и ңісйдегі банктердің жүмыс істеуі үшін жалггы жагдайлар 
жпсауды; ақша-кредит жэне қаржы жүйесінің түрақгылығына қол 
іігкпуді;, банктердің, банк кредиторларыга.щ, банк 

' ііііымшыларыны жэне езге клиентгерінің мүдделерін корғауды; 
Ү птгық валюталық жүйені дамыіуды; тиісті заңнамалықактіде 
ко іделген жағдаңца банктік қызметгі, багалы қағаздар рыногын 
мемлекетгік реттеуді; қаржылық үйымдардьщ қаржы 
|ч,иіоіында:ғы адаи бәсекелестікті қолдауға бағытталған қьгзметі 
ү 111 і и тең қүқылы жағдайлар жасауды қаміамаеыз етеді.

Мемлекетгік үйьгмдастыру-ретгеу банктердің операиияяы 
қі.гзметіңе байланысты қүқықтық. жэне экономикалық жағдайлар 
шісауға бағытгалады.

Сонымен уәкілетті мемлекеггік оргаидар тарапынан 
бііикгеріе және олардың қызметіңе Қатысты жұзеге асырылаты 
біісқарушы-үйымдастырушы жэне реттеуші-кадағалаушы 
кі.гшегтер экімшілік-қүқықтық үйымдастыру сипатыңда көрініс 
габады.

Банктік қызмет саласындағы мемлекетгік басқару банктерге 
жоі-іе олардың операңиялық қызметіңе уэкілетгі мемлекеттік 
орі андартигізетің экономикалық-экімшілік сипатгы ыкпалдьщ
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тиісті банкгік заңнамалық, сондай-ақ заңға тәуелді нормативтік 
банктік құқықгықактіде айқындалған ереже —  принциптерінің, 
міндет-максаттарыньщ, амал-тәсілдері мен әдістері —  
жолдарыньщ іске асырылуы нәтижесінде көрініс табатың 
ұйымдастырушы жэне ретгеуші мемлекетгік қызмет болып 
табылады.

Банктік қызмет саласы тікелей (әкімніілік) жэне жанама 
(экономюсалық) мемлекетгік басқаруға ат салысатын Қазақстан 
Республикасьшың Үкіметі, Қазақстан Республикасьшын Қаржы 
министрлігі, Қазақстан Республикасының Экономика жэне 
бюджет жоспарлау министрлігі, Қазақстан Үлттық Банкі, Қаржы 
рыногы мен қаржылық үйымдарды реттеу жэне кадағалау 
жөніндеғі Қазақстан Республикасы Агентгігі елдегі барльщ 
банктердің қызметгері мен сыртқы экономикалық байланыс — 
қатынастарын тиісінше дамыту, сондай-ақ банк жүйесінің 
нарыктьщталаптарға, қоғамдық-мемлекетгік мүдделерге жэне 
халықаралық банктік стандарт ережелеріне сай жүмыс істеуін 
камтамасыз ету мақсатыңца олардың кредиттік-қаржылық 
күзыреттерінің үйлестірілген экономикалық, қүқықтық, саяси 
жэне үйымдастыру іс-шараларының бірыңғай жүйесіне 
бейімделуін көздейді.

Уәкілетті мемлекетгік органдардың басқарушы-рехтеуші 
функциялары елдің ақша-кредит жүйесініңгүрақтылығын жэне 
баға тұрақгылығын қамтамасыз етуге, қаржы жүйесінің 
түрақгьшығын қолдауға, банк кредиторларыньщ, 
депозиторларының жэне өзге де клиенттерінің мүдцелерін 
қорғауға, банктік кызметгің адал бэсекелестік арнасында жүзеге 
асырылуына жағдай жасауға бағытталады, сондай-ақ осындай 
мемлекеттік басқару ыклалдары банктердің ағымдағы 
операциялық. қызметіңе кедергі келтірмейді.

Бүл ретте айта кететін бір жайт мемлекеттік басқару 
органдарьгаа атқарушы билік органдарының жүйесіне кіретін 
уәкілетті мсмлекеттік органдар жатады, сондай-ақ осы басқару 
органдарының қызметі атқарушы билік тармағына негізделеді.
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Л іі бапк жұйесіне банктерге, сондай-ақ олардың қызметіңе, 
і іірі кс ітеріне, мэмілелеріне тікелей экономикалмқ-экімшілік 
1 1 і ііііі сіуші Қазақстан Үлттық Банкі мен Қаржы рьюогы мен
■ і |і ж і . і л ы қ  ұйымідарды реттеу жэне кадагалау жөніңдегі 
I* ,іі шқсган Республикасының Агенттігі Қазақстан Республикасы 
Үінмсгг'іңің құрамьюа кірмейді ягни мемлекеттік басқару
• I н шідары болью табылмайды.

Ііамк жүйесін. банктерді және банктік қызметгі мемлекетгік 
і шгқару барысында Қазақстан Үлттық Банкі:

1) банктік операциялардың нақтылы түрлерін жэне оларды 
«үрітіу тәртібін айқындайды.

2) банктерге кредит береді.
)) банктер аяган кредитгер бойынша олардың Қазақстан 

V' іі і п.іқ Банкі алдыңдагы борыштарью қайта кұрылымдайды.
4) иііетел валіотасымен айырбастау операцияларьга

ү і п.імдастырады.
'і) баш: жұйесівдегі кредитгер бойынша сыйақы ставкаларын 

р г іТ С Й Д І.

6) телемдік жүйелердің жүмыс іслеуін үйымдастырады.
7) банктерге валюгалық құвдьшықтарды пайдалануға 

і шііланысты операциялар жүргізуге лицензиялар береді.
8) банктік операциялар жүргізу кезінде электрондық, банктік 

қ і . і  імет корсету ережелерін белгілейді-
9) валюталық реттеуді жүзеге асырады.
10) банкгердіц жиынтық. балансын жасайды.
11) банктік шотгардың режимін беягілейді.
12) банктердің операциялары бойыиша сандық шекгеулер 

болгілейді.
13) банктердің каражатың өз резервінде ұстайды.
14) банктерге байланысты өз қызметівде Қазақстан

I 'сспубликасы Үкіметіңің экономикалық саясатьщ ескереді.
15) банктердің карыз алуьюың жалпы көлемін белгілейді.
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16) банктердің қолма-қол ақшаны сақтауы, тасымалдауы 
жэне есепке алуы жөніңдегі негізгі талапгарды белгілейді.

17) банктердің операиюшық қызмет жүргізуіне лицензиялар 
берудің шарттарын және тэртібін айқындайды.

Қазақстан Үлттық Банкі жүзеге асыратың мемлекеттік 
экономикалық басқару банк жүйесінің тиімді қапыптасуын, 
банктердіндүрыс күрылуын. банктік қызметтің тиісінше жүзеге 
асырылуын, банктік қызметтің экономикалық жэне қүкыктық 
негіздерінің жетілдірілуін, банктердің мемлекеттік ақша-кредит 
жэне қаржы саясаты үстанымдарына, сондай-ақ өз мүдделеріне 
сай жүмыс істеуін көздейді.

Қаржы рыногы мен қаржылық үйымдарды реттеу жэне 
кадағалау женіңдегі Қазақстан Республикасының Агенттігі 
аткару; шы билік органдарының күрамына кірмейтің, Қазақстан 
Республикасьшың Президентіне тікелей багьшатын жэне өз 
кызметі жөнінде тек Қазақстан Республикасының Президентіне 
есегі беретін айрықша қүзыретгі мемлекетгік орган болып 
табылады.

Банктердің қызметін ретгеу жэне қадағалау мақсатывда 
Қазақстан Республикасы Агенттігі:

1) өзі белгілеген тәртіппен банктер ашуіа, оларды ерікті 
түрде қайта үйымдастыруға жэне таратуга, банктерге еншілес 
үйым күруға және сатып алуга рүксаг береді не рүксат беруден 
бас тартады.

2) өзі белгілеген тэртіппен банкгің басшы қызметкері 
лауазымьша үміткерлерді тазғайыңдауға немесе сайлауға келісім 
береді.

3) өзі белгілеген тэртіппен банктік операциялардың 
жекелеген түрлерін және Қазақстан Республикасы банктік 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге 
лицензия береді.

4) банкгік қызметтің аудитің жүргізуге лицензия береді.
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V) бннктік қызмет жэне башсгерді тарату мэселелері 
і һ о і і і ң д о  барлық банктер орындауга міндетті нормативтік
■ үм.іқтық акгілер шығарады, сондай-ақ олардың сакіалуын
мднгалайды.

6) банктердің ірі катысушыларын жэне банктік холдингтерді 
ііиыкіау мақсатыңда олардың тікелей немесе жанама 
ічі і ысушыларының кұрьштай кркатгарын, сондай-ақ өзге де 
чиіаратгы банктерден талап етеді.

'7) банктерден жэне олардың аффилирленген тұлгаларынан 
шіржылық есептемені жэне өзге де акпаратгы тапсыруын талап 
огоді.

8) Қазақстан ¥лтгық Банкімен бірлесіп халықаралық банктік
* шіідарт нысандарына сәйкес келетің есептеме беру тізбесін, 
()/іпісгсрдің жэне олардың аффилирленген трғаларының 
ішржылық жэне өзге есептемелерді табыс ету мерзімдерін 
болгілейді.

9) банктердің жэне олардың филиалдарының қызметің өзі 
мсмссе аудиторлық үйымды шакыра отырып тексереді.

10)банктік топтардың қызметін ретіейді.
11 )банктерге, банктіктоптарға арналған пруденңиалдық 

нпрмативтерді жэне банктер сақшуға міндетіі нормалар мен 
л и м иггерді белгілейді.

12)банктерге есеп айырысу-каесалық бөлімдерін ашуға 
ісолісім береді.

13)банкті консервациялау жэне оның уакытша 
басқарушысын тағайындау туралы шешім қабылдайды.

14) банктердің, олардың лауазымды адамдарының, соның 
ішінде тарату комиссиялары терағаларының әкімшілік құқық 
бүіушылықтуралы істерін карайды жэне оларға Қазақстан 
Роспубликасы заңнамалықактілеріне сәйкес жаза қолдайады.

15) банктік заңнамада белгілеңген жағдайларда Қазақстан 
1'осиубликасының банктік заңнамапық актісінде көзделген 
банктік операциялардың барлық немесе жекелеген түрлерін
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жүрпзуге берілген лидензияны кері кайгарьш алу турапы шешім 
қабьыгдайды.

Өзіне жүктелген міндетгерін орындау барысында Қаржы 
нарығы мен қаржылық ұйымдарды регтеу жэне қадағалау 
нсөніндегі Қазақстан Республикасының Агенттігі:

1) банктердің операңиялық қызметінің стандартгарьш 
белгілейді;

2) банкіерді корпоративтік басқару жағдайын жаксарту іс- 
эрекеттерді ынталандьфады;

3) казіргі заманғы баңкхік технологияларды еңгізу мэн-жай 
ларын ьшталандырады;

4) банктердің операциялық қызметі жэне қаржыльщ қызмет 
тер көрсетуі туралы ақпаратгьщ мүдделі түтьшушьшар үші 
толымды болуын эрі қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

5) елдің қаржы жүйесіндегі түрақгылықты сақгауға жэрдем 
десу максатьщда банк рыногына жэне банктерғе мониторин 
жүрғізеді.

Қорытынды:
Қаржы рьшогы мен қаржьшық, үйымдарды ретгеу жэне қада 

ғалау жөніңдегі Қазақстан Республикасы Аі енгіігі банктік қыз 
мет .аясындағы банк клиенттері үшін аса тиімді адал бәсеке 
лестікті қолдайды, сондай-ақ оны қалыптастыруға ат салысады

Бақылау сүрақтары:
1. ҚР Үлттық банкінің қүқьщтық мәртебесінің ерекшеліктері.
2.Екінші деңгейдегі банктердің қүқықтьщ мәртебесінің 

ерекшеліктері
3.Банк қызметін лиңензиялау
4.Банк қызметін аудиторльщ тексеру
5.Қазақстан Республикасының банк жүйесі
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ІЧчг сүрақтары:
I Қазақсхан Республикасыньщ орталық банкісі 
а) ҮлпықБанк/дұрыс/ 
к) коммерциялық банктер; 
с) ломбард.
2. Ү лттық Банктің негізгі міндеті
а) Қазақстан Республикасы Үлттық валютасыньщ сыртқы 

»іи)ие ішкі түрақгьшығьш қамтамасыз ету /дұрыс/
и) ақша аудару; 
с) несие беру.
). Үлттық Банкке міндетгерге жүктеледі ма республиканьщ 

жоиомикалық даму мақсатына жетуге жэне дүниежүзілік 
жономикаға кіруге ықпал ететін ақша айналымы, кредит, багос 
оссбін үйымдастыру жэне валюталық қатынастар саласыңдағы 
мсмлекет саясатын жұргізу? 

а) ия /дұрыс/ 
н) мүмкін; 
с) жоқ.
4. Кім тағайындайдьі Үлтгық Башсінің төрағасын?
а) ҚР Президенті /дұрыс/
в) Мажилис; 
с) экім.
Жылдық есепке мыналар кіреді:
5. Кім босатады Үлттық Банкінің төрағасын?
а) ҚР Президенті /дұрыс/
в) Министрлік; 
с) Мажилис.
6. Үлтгық Банктің жылдық есебін кім бекітеді?
а) ҚР Президенті /дұрыс/
в) Үлттық Банктің төрағасы;
с) Үлтгық Банктің төрағасының орынбасары.



Пайдаланылнған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
І.Омарбаева Л.К. «ҚР банк құықьиъі» пәнінен семинар 

сабагыньщ эдістемелік нұсқауы 2013 ж. М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ, ОӘБ баспага усынылған.

2. Жайлауова Г.М. «ҚР банк құықығы» пәнінің оқу- 
әдістемелік кешені, 2014ж.

3. Рынок ценных бумаг. Учебник. /Под редакцией Галанова
В.А., Басова А.И./ Москва. Финансы и статистика, І996г.

4. Красавична Л.Н. «Международное валютно-кредитные и 
финансовые отношения» Москва «Финансы и статистика», 2000г.

5. Белов В.А., «Практика векселъного права» Москва, 
учебно-консультативный ценгр «ЮрИнфоР», 1998г.

Негізгі әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 

жылгы 30 тамызда өткізілген республикалық референдумда 
қабылданды.

2. Қазақстан Республикасыньщ Азамаітьщ кодексі. Алматы: 
ЮРИСТ№ 2005.

3. Тасыбаева А.С. Банкілік құқьщ: оқу құралы. Алматы, 
1999.

4. Найманбаев С.М. Банктік құқьщ: Оқу құралы. — Алматы, 
Жеті жаргы, 2005.

5. Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики 
Казахстан. Алматы, Жеті жаргы, 2004 ж.

6. Қазақстан Республшсасының Үлтгық Банкі туралы. 1995
ж. 30 наурыздагы Қазақстан Республикасыньщ заңы (сонгы 
озгерістері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен енгізілген).

7. Қазақстан Республикасьшдагы банкгер жэне банк қызметі 
туралы 1995 жылы 31 тамыздагы Қазақстан Республикасының 
заңы (соңгы өзгерістері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен 
енгізілген).



8. Қазақстанның Даму Банкі туралы. 2001 жьшғы 25 
і ауірдсгі Қазақстан Республикасьшың Заңы.

9. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Вашюта 
іч 11 ыиастары. Алматы: Экономика, 2000.

Қосымша эдебиетгер:
I .Жайлин Ғ. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. 

< )кулық. Алматы 2009ж.
2. І Іайманбаев С.М. ҚР Банк құқығы. Алматы, Жеті жарғы 

2008ж.
3. Найманбаев С.М. ҚР Қаржы құқығы. Алматы, 2004ж.
4. Оснпов Е.Б., Омурчиева Э.М. Қазақстан Республикасының 

бинк құқығы. Алматы, 2009ж. 2516.



' б-тақырып.
ҚР ¥ЛТТЫҚ БАБШШҢ ҚҮҚЫҚТЫҚ МӘҒГЕБЕСІ

Жоспары:
6.1 ҚР Үлттық банкінің құрьшымы жэне басқару органдары.
6.2 ҚР ¥лттық банкінің ақша айналысы саласындаіы 

құзыреті жэне мемлекеттік ақша-кредит саясатьшың жүзеге 
асырьшуы.

6.1 ҚР Үлттық банкінің құрылымы 
және басқару органдары.

Қазақстан Үлттық Банкі мемлекеттік мекеменің 
ұйымдастыру-құкықгық нысаныңдағы, дербес балансы бар 
заңды тұлға болып табылады. Қазақстан Үлттық Банкі езінің 
филиалдарымен, өкілдіктерімен жэне ұйымдарымен бірлесіп 
тікелей бағыну схемасында орталықгандырылған біртұтас 
кұрьшымды кұрайды.

Департаментгер мен басқармалардан тұратың орталық 
аппараттан, бөлімшелерден, филиалдардан, ұйымдардан 
кұралатын Қазақстан Үлтгык Банкінің кұрылымы мынадай 
көрініс табады.

Оның орталық аппаратыңда:
1. Зерттеулер жэне статистика департаменті.
2. Төлемдік баланс жэне валюталық реттеу департаменті.
3. Заңи департамент.
4. Монетарлық операциялар департаменті.
5. Бухгалтерлік есепке алу департаменті.
6. Акпараттық технологиялар департаменті.
7. Ішкі аудитдепартаменті,
8. Қызметкерлермен жұмыс жасаудепартаменті.
9. Қолма-қол ақшамен жұмыс жасау департаменті.
10. Халықаралық қатыңастар басқармасы.



11. Төлемдік жүйелер департаменті
12. ¥лттық Банк басшьшығъшың қьпметің қамтамасыз егу 

Гшоқармасы.
13. Операдиялықбасқармасы.
13-1. Мопетарлық операцияларды есепке алу басқармасы.
14. Бюдасетті жоспарлау және бақьшау басқармасы.
15. Банктік автоматтандырылған ақпараттық, жүйелерді 

снгізу басқармасы.
16. Қауіпсіздік басқармасы.
17. Құжаттамалық қамтамасыз ету жэне бақьшау басқармасы.
18. Шаруашылық басқармасы.
19. Астана каласындағы үйлестіру басқармасы.
20. Бірінші бөлім керініс табады.
Оның филиалдарына:
1. Астана каласындағы Орталық филиал.
2. Алматы қалалық филиалы.
3. Алматы облыстық филиалы.
4. Акмола филиалы.
5. Актөбе филиалы.
6. Атырау филиалы.
7. Шығыс Қазақстан филиалы.
8. Жамбыл филиалы.
9. Батью Қазақстан филиалы.
10. Қарағаңды филиалы.
11. Қостанай филиалы.
12. Қызьшорда филиалы.
13. Маңғыстау филиалы.
14. Павлодар филиалы.
15. Солтүстік Қазақстан филиалы.
16. Оңтүстік Қазақстан филиалы.
17. Кассалық операңиялар жэне қүндылықшрды сақгау 

орпгалығы (филиалы) жатады.

55



Оның үйымдары:
1. Алматы қаласындағы «Қазақстан Республнкасы Үлтгық 

Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» 
шаруашьшық жүргізу күқығындағы республикалық мемлекетгік 
кәсіпорны.

2. Алматы қаласындағы «Қазақстан Республикасы ¥лттық 
Банкінің Банктік сервис бюросы» шаруашылық жүргізу 
күкығындағы республикалық мемлекетгік кэсіпорны.

3. «Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің монеталық 
сарайы» шаруашылық жүргізу қүқығындағы республикалық 
мемлекетгік кәсіпорны.

4. «Қазақстан Республикасы ¥лттьщ Банкінің Банкнот 
фабрикасы» шаруашьшық жүргізу қүқығьщдағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны.

5. «Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің қызметін кам 
тамасыз ету орталығы» оралымды басқару вүқығьшдағы 
республикалық мемлекеттік кэсіпорыны (қазыналық кәсіпорны) 
больш табылады.

Қазақстан Республикасы ¥лтгық Банкінің жоғарғы басқару 
оргаидарына Қазақстан ¥лттық Банкінің Басқармасы мен 
Директорлар кеңесі (Директорат) жатады.

6.2 ҚР Үлттық банкініц ақша айналысы саласындагы 
қүзыреті жэне мемлекеттік ақша-кредит саясатының жүзеге

асырылуы.

Қазақстан ¥лттық Банкінің Басқармасы вз күзыреті шегінде:
1) Мемлекеттің ақша-кредит саясатың эзірлейді;
2) Қазақстан ¥лттық Банкі Директорлар кеңесінің 

(Директораттың) күрамын бекітеді;
3) Қазақстан Үлтгық Банкінің халықаралық жэне өзге де 

үйымдарға катысуы жөніңде шешімдер кабылдайды;
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4) Қазақстан Үлттьщ Банкінің шоғырландырылған жылдық 
қаржылықесептілігін карайды жэне бекітеді;

5) Қазақстан Үлттық, Банкінің жұмысы туралы жылдық 
ссебін карайды, кабылдайды жэне Қазақстан Республикасы 
I Ірезидентіңің беіатуіне ұсынады;

6) Қазақстан Үлттық Банкінің жарғылық жэне резервтік 
капиталдарын түзу, оның негізгі қүралжабдықтарын жэне езге де 
мүлкін, бюджетің (шығыстар сметасын) пайдалану туралы 
Қазақстан Үлтгық Банкінің нормативтік қүқықпық актілерін 
бекітеді, сондай-ақ Қазақстан Үлттық Башсі департаменттерінің 
директорларын, филиалдарының, өкіядіктерінің жэне 
уйымдарының басшыларын бекітеді;

7) Қазақстан ¥лтгық Банкі беріен заемдар бойынша 
банктердін жэне басқа үйымдардаң Қазақстан ¥лттық Банкі 
алдындағы берешегін кайта қүрылыглдау шартгьшықгарын 
айқыңцайды;

8) Қазақстан Үлттьщ Банкінің таза кірісін бөледі;
9) қаржылық есептіліктің халықцралық стандарттарьш ескере 

отырьш Қазақстан ¥лттық Банкі үшін бухгалтерлік есептеме 
сііясатың жэне эдістерін айқындайды;

10)банктік қілзметтің, бухгалтерлік есепке алудың, ақша 
төлемдерінің жэне аударымдарының, вексельдік айналыстьщ, 
валюталық опергщияларды жүзеге асырудың жэне олардың 
сақгалуын кадағалаудың жекелеген мэселелеріне қатысты 
Қазақстан ¥лттық Банкінің нормативтік қүқықгық актілерін 
бекітеді;

11) Қазақстан Республикасының Презңденгі бекіткен 
түжырымдама негізіңце банкноттар мен монеталардың 
номиналдық Қүның, сондай-ақ дизайнын айқындайды;

12)алпіің-валюта активтерін басқарудың негізгі принциптерін 
айқындайды;

13) Қазақстан Республикасының ¥ л п ы қ  қорьш сенімгерлік 
басқару нэтижелері туралы Қазақсган Республикасыньщ 
Парламентіңе ақпараттар табыс етеді;
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14) Қазақстан Республикасы валютасының айырбастау 
бағатын аныктау тәртібін бекітеді;

15) банктерге арналған резервтік талаптардың нормативтерің 
бекітеді;

16) Қазақстан Үлттық Банкінің күрылымын, жалпы штатгық 
саның, Қазақстан Үлттық Банкі туралы ережені карайды, 
мақүлдайды жэне Қазақстан Республикасы Президентіңің 
бекітуіне ұсынады;

17)Қазақстан ¥лттық Банкі, оның филиалдары, өкілдіктері 
және үйымдары қызметкерлерінің еңбек еіу  жағдайын, еңбекақы 
төлеу жүйесі мен мөлшерін, элеуметгік-түрмыстық жа-ғынан 
қамтамасыз етілуін айқыңдайды жэне бекітеді;

18)Қазақстан Республикасы үлгтық валютасынан ресми ба 
ғамын белгілеуге тікелей катысты шетелдік валюталар тізбесі 
айқындайды;

19)«Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен 
Қаржылық үйымдарды реттеу жэне қадагалау жөніндегі 
агенттігі» мемлекетгік мекемесін қаржыландырудың жалпы 
сомасын аталған Агештік терағасыньщ үсынуы бойынша 
бекітеді.

Қазақстан ¥лттық Банкінің Басқармасы Қазақстан Үлтгық 
Банкінің күзыреті ауқымындағы кез келген мэселені карастырып, 
шешім кабылдай алады.

Қазақстан ¥лттық Банкі Басқармасының күрамы Қазақстан 
¥лттық Банкініңтөрағасынан, Қазақстан ¥лтгық Банкінің бес 
лауазымды адамынан, Қазақстан Республикасы Президешіңің бір 
екілінен жэне Қазақстан Республикасы Үкіметіңің екі 
өкілінентұрады.

Қазақстан ҮлтгықБанкінің Директораты Қазақстан Үлтты: 
Банкінің оралымды басқару органы болып табылады. Директо 
рат құрамына Қазақстан Үлттық Банкінің төрағасы, оның орын 
басарлары, Қазақстан Үлтгық Банкі Төрағасының үсынуымен 
аталған Банкі бәлімшелерініңбасшылары кіреді. Директоратөз 
кұзырындағы мэселелер бойышпа каулы кабылдайды.
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Қичақстан Үлттық Банкінің Директораты ез өкілетгігі 
июіінде:

1) Қазақстан Республикасыньің Црезиденті бекіткен 
I ипксіан Үлтгық Банкінің кұрылымы негізінде Қазақстан
V и іп.іқ Банкінің орталық алпараты белімшелерінің құрылымьш, 
филиалдарын, өкілдіктерін, олар туралы ережені, сондай-ақ 
К,а иікстан Үлттық Банкі ұйымдарының жарғыларын бекітеді;

2) Қазақстаи ¥лтгық Банкі орталық аппаратыңың 
(іінііміпелері, филиалдары, екілдіктері жэне ұйымдары 
(нігіиыларының есебін тыңцайды;

)) «репо», «кері репо» операңиялары жэне «овернайт» 
ыгмдары бойынша сыйакы ставкаларын белгілейді;

4) Қазақстан Үлггық Банкінің шогырландырылган жылдық 
нііржылық есебінін; құрылымын айқындайды;

5) Қазақстан Үлттық Банкінің орталық аипараіьщың 
(юліміцелеріне, филиалдарына жэне өкілдіктеріне бюджетгі 
(Һюджетгік каражатты) - шығыстар сметасын бөледі;

6) Қазақстан Үлтгық Банкі ұйымдарыньщ бизнес жоспарын 
жоне еңбекақы төлеу корын бекітеді;

7) Қазақстан Үлттық Банкінің ұйымдарын кұру, кайта. кұру
ж.шс тарату, сондай-ақ Қазақстан Үлттьщ Банкінің филиалдары 
мсн өкілдікгерін ашу жэне жабу жөнінде шешім кабылдайды;

8) Қазақстан Үлттық Банкінің Төрағасы бекіткен 
і юменклатураға сэйкес Қазақстан ¥лттық Баюсінің лауазымды 
идамдарын қызмегке тағайындауға жэне қызметтен босатуға 
кслісім береді;

9) каясет болған жағдайда Қазақстан ¥лттық Банкі 
I »асқармасы:ның қаралуына еңгізілетің мэселелерді алдың ала 
қарайды;

10) өзіне жүктелтен функцияларды *:ұзеге асыруына ыкпаи 
стстің жэне рынок инфракұрылымының бір белігі болып 
табылатың ұйымдарды кұру, сондай-ақ Қазақстан ¥лттық 
Банкінің оның қызметіңе катысуы жөніңдегі мэселені піешеді;
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11) Қазақстан Үлтгық Банкі көрсететің қызметтер үшін акы 
түрлерін жэне мөлшерін бекітеді.

Қазақстан Үлтгық Банкі жыл сайын, есегггі жьшдан кейінгі 
жылдың 1 мамьфынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы 
Президентіңін бекітуіне жылдық есептеме үсынады.

Қазақстан Үлтгық Банкінің қызметің гек Қазақстан Үлтгық 
Банкінің Басқармасы тағайыңцайтың тәуелсіз аудиторлық үйым 
ғана жыл сайын тексеріп отырады.

Қорытынды:
Қазақстан Үлтгьщ Банкінің жэне оның белімшелерінің 

қызметің уэкілетгі мемлекетгік органның тексеруі Қазақстан 
Республикасы Президентіңіңкелісімімен немесеоныңтапсыр- 
масы бойынша ғана жургізіледі.

Бақылау сүрақтары:
1. Банкгерді қайта қүру
2.Банктерді ерікті қайта қүру
3.Банктерді еріксіз қайта қүру
4.Банктерді тарату
5.Банкті еріксіз таратуНесие серікгестіктері 

Тест сүрақтары:
1. Қазақстан Республикасының орталық банкісі
а) ¥лттық Банк /дүрыс/
в) коммерцнялық банктер; 
с) ломбард.
2. Үлттық Банктің негізгі міндеті
а) Қазақстан Республикасы Үлггық валютасының сыртқы 

және ішкі түрақтылығын қамтамасыз ету /дүрыс/
в) ақша аудару; 
с) несие беру.



I. Үл ітық Банкке міндетгерге жүктеледі ма республиканың 
ниіиомикалық даму мақсатына жеіуге жэне дүниежұзілік 
ніиііомикаға кіруге ықпал ететін ақша айиалымы, кредит, банк 
( і і'(ііи үйымдастьгру жэне валюталық қагынастар саласындагы 
м* мноісет са.ясагын жүргізу? 

н) ия /дұрыс/
іі) мүмкін;
о) жоқ.
4. Кім тағайыңцайды ¥лттық Банкінің төрағасын? 
п) ҚІ’ Президенті /дұрыс/
н) Мажилис; 
с) окім.
Жылдық есепке мыналар кіреді:
5. Кім босатады ¥лттық Банкінің төрағасын?
а) ҚР Президенті /дүрыс/
») Министрлік; 
с) Мажилис.
6. Үлтгық Банктің жылдық есебін кім бекітеді?
а) ҚР Президенті /дұрыс/
в) Үлттьш; Банісгің төрағасы;
с) ¥лттық Башстің торағасьшың орынбасары.

Пайдаліанылған эдебнеттер тізімі:
Нормативтік ;актілер:
1 .Омарбаева Л.К. «ҚР банк қүықығы» пэнінен семинар 

сіібағының эдістемелік нүсқауы 2013 ж. М.Әуезов атывдағы 
( )ҚМУ, ОӘБ баспаға ұсьшылған.

2. Жайлауова Г.М. «ҚР банк құықығы» пэнінің оқу- 
одістемелік кешені, 2014ж.

3. Рынок ңенных бумаг. Учебник. /Под редакцией Галанова 
В.А., Басова А.И./ Москва. Финансы и статистика, 1996г.

4. Красавична Л.Н. «Междуиародное валютно-кредитные и 
(|жиансовые отношения» Москва «Финансы и статистика», 2000г.
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5. Белов В.А., «Практика вексельного права» Москва, 
учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 1998г.

Негізгі әдебиеітер:
1.Қазақстан Республикасьгаың Конституциясы. 1995 жылғы 

30 тамызда өткізілген республикалық референдумда қабылданды.
2.Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Алмагы: 

ЮРИСТ№ 2005.
3.Тасыбаева А.С. Банкілік қүқық: оку қүралы. Алматы, 1999.
4.Найманбаев С.М. Банктік құқық: Оқу қүралы. -  Алматы, 

Жеті жаргы, 2005.
5.Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики 

Казахстан. Алматы, Жеті жарғы, 2004 ж.
6.Қазақстан Республикасының ¥лтгық Банкі туралы. 1995 ж. 

30 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңы (соңғы 
өзгерістері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен енгізілген).

7.Қазақстан Республикасындағы банктер жэне банк қызметі 
туралы 1995 жылы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
заңы (соңгы өзгерістері 2005 жьшы 8 шілдедегі ҚР Заңымен 
енгізілген).

8.Қазақстанның Даму Банкі туралы. 2001 жылғы 25 сэуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңы.

9.Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валіота қатынастары. 
Алматы: Экономика, 2000.

Қосымша әдебиеттер:
1 .Жайлин Ғ. Қазақстан Республ икасын ы ң азаматтық құқығы. 

Оқулық. Алматы 2009ж.
2. Найманбаев С.М. ҚР Банк құқығы. Алматы, Жеті жарғы 

2008ж.
3. Найманбаев С.М. ҚР Қаржы құқығы. Алматы, 2004ж.
4. Осипов Е.Б., Омурчиева Э.М. Қазақстан Республикасының 

банк құқығы. Алматы, 2009ж. 2516.
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7- тақырып.
ҚЛ І»ЖЫ НАРЫҒЬШ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ¥ЙЫМДАРЫН 

РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАДАУ ЖӨНШДЕГІ 
ЛІ І НТТЖТЕРДЩ ҚУҚЬЩТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

Жоспары:
/.I Қаржы нарығын жэне қаржы үйымдарью реттеу және 

іиіііліалау жөніндегі агештіктің мақеаттары, ұстанымдары және 
міидеттері.

7.2 Қаржы нарығьш және қаржы үйымдарын реггеу жэне 
ипдіііалау жөніндегі агентгіктің қызметтері және өкілеттіктері.

7.3 Банк қызмегін реттеу жэне қадағалау ерекшеліктері.

7.1 Қаржы нарыгын және қаржы үйымдарын реттеу жэне 
қндағалау жоніщдегі агенттіктің мақсаттары, ұстанымдары

және міндеттері

Қаржы нарығьш жэне қаржы үйымдарын ретгеу және 
кадағалауды Қазақстан Республикасыньщ Президенгі
іш айындаған уәкілетті орған жұзеғе асырады. Уэкілетгі орған 
іікелей ҚР ІІрезидентіне бағынады жэне есеп береді.

ҚГ1 Президентінің 2001 жылғы желтоқсанньщ 31-індегі № 
1270-ші «Қазақстан Республикаеының мемлекеггік басқару 
жүйесін ары қарай жетілдіру туральі» Жарлығымен «ҚР ¥лттық 
банкі» імемлекеттік мекемесін одан «Қаржы нарығьш жэне 
қаржы ұйьшдарын реттеу жэне қадағалау жөніндегі ағентгік» 
мемлекетгік мекемееін боліп шығару жолымен қайта құру туралы 
шешім қабылданды.

Агентгік мемлекеттік мекеменің ұйымд ы қ-құқықты қ
(|к>рмасындағы заңцы тұлға болып табьшады, оның мемлекеттік 
тілде атауы жазылған мөрі мен мөртабаны, белгілешен ұлгідегі 
бланктері, совдай-ақ банктерде шоттары бар. Агентгіктің толық 
агауы - «Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жэне
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қаржы ұйымдарын ретгеу және қадағалау жөншдегі агентгігі» 
мемлекеттік мекемесі (ары қарай - Агенттік).

Агенттікгі қаржылаңцыру жэне материалдық қамтамасыз ету 
(ұстау) ҚР Үлтгық банкі бюджеті (шығыстар сметасы) есебінен 
жүзеге асырылады.

Агенттіктің мацсаттары.
1) қаржы нарығы және қаржы ұйымдарының қаржылық 

тұрлаулылығьш қамтамасыз ету және, тутасіай алғанда, қаржы 
жуйесіне сенімділікті қолдау;

2) қаржы қызмеперін тұтынушылардьщ мұдцелерін 
қорғаудьщ тиісті дәрежесін қамтамасыз еіу;

3) қаржы нарығында қаржы ұйымдарының эділ 
бәсекелестікті қолдауға бағыггалған тең құқылы шарттарын құру 
болып табылады.

Агенттіктіц міндеттері
1) қаржы қызметтерін тұтынушылардьщ құқықгары мен 

заңды мұдделерінің бұзьшуына жол бермеу бойынша шараларды 
жүзеғе асыру;

2) қаржы ұйымдарының тиісті тұрлерінің жұмыс істеуі ұшін, 
әділ бәсекелестік ұстанымдарында тең (бірдей) жағдайлар 
қамтамасыз ету;

3)қаржы ұйымдарының қызметін реттеу жэне қадағалау 
стандартгары мен әдістерінің деңғейін котеру, олардың 
қабьтлдаған міндеттемелерін дер кезінде жэне толық орындауын 
қамтамасыз етуге байланысты шараларды пайдалану;

4) қаржы ұйымдары қызметінің стандаргтарын белгілеу, 
қаржы үйымдарын корпорациялық басқаруды жақсарту үшін 
ынталандыру мұмкіндіктерін туғызу;

5) қаржы жүйесінің орнықгьшыі ьш сақтау мақсатында қаржы 
нарығы және қаржы ұйымдарының мониторингін жариялау;

6) тәуекелдіктерге аса бейім қаржы нарығы салаларында 
қаржы тұрлаулылығын қолдау мақсатында ресурстарды 
шоғырландыру;

64 %



7) қазіргі заманғы технологияларды енгізуді ынталандыру, 
ішржы үйымдарының қызметі жэне олар көрсететін қаржы 
ш.пметтері туралы түгынушылар үшін ақпаратгардың тольщ 
ж п іс қолжетерлік болуьш қамтамасыз ету болып табылады.

Қаржы нарыгын және қаржы үйымдарьін мемлекеттік 
/н ттеу жэне цадагалаудыц үстанымдары:

1) реттеу ресурстары мен қүралдарын тиімді пайдалану;
2) қаржы үйымдарының жэне қаржылық қадағалау 

қі.пметінің айқыңдығы;
3) қаржы үйымдарының тэуекелдіктерді бағалауға 

мстізделген басқаруын ынталандыру;
4) қаржы қызметгерін түтынушылар мүдделерін қорғауды 

жаңа қаржы қүралдарын дамытуды қолдау, сондай-ақ қаржы 
плрмғына қазіргі заманғы технологияларды енгізу жолымен 
қим гамасыз ету бойынша жан-жақты шараларды жинақтау;

5) қаржы үйымы органдарьшьщ жауапкершілігі болып 
габылады.

7.2 Қаржы нарығын және қаржы үйымдарын 
рсггеу және қадағалау жөніндегі агенттіктің қызметтері жэне

өкілеттіктері

Бүгінде Қазақстан ¥лттық Банкі мен Қаржы рыногы мен 
қаржылық үйымдарды реттеу және қадағалау жөніңдегі 
Қазақстан Республикасы Агештігінің үйымдастыру-ретгеу 
ыкпалдарының ауқымында:

екі тараптың (жактың) мүдделерін күжат жүзінде 
айқындап, белгілеу арқьшы жеке түлғалар мен заңды 
гүлғалардың ақша каражаттарьш тарту жөніңцегі банктік 
операциялар;

* заңи, техникалық-экономикалықресми күжатгар негізінде 
кайтарымды, мерзімді эрі акылы түрде жеке жэне заңды 
гүлғаларға ақша каражатгарын беру жөніңцегі заемдықкредиттік 
банктік операңиялар;
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* ресми кұжатгар нысаныңца қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу жолымен банктік шоттар аркылы жүргізілетің төлемдер 
және ақшалай Қаражатгарды аудару жөніңдегі банктік 
операциялар нарықтық. үлттық жэне халықаралық, талап- 
стандартгарды есепке алу.

Банктердің банктік қызметіңіи экономмкалық-қүқықтьіқ 
маңызы мен мэн-жайлары оның аясында туыңдайтың қаржылық- 
экономнкалық, жэне банктік құқықгық Қатьщастардың мэні 
аркылы накты айқындалады.

Банк жүйесін жэне банктік қызметті үйымдастырушы- 
реттеуші уэкілетті мемлекеттік органдар аткаратың негізгі рөл 
мемлскеттің экономикалық-қаржыдық міңдепері мен 
функиияларын жүзеге асыру барысында айқьш көрініс табады. 
Банктік қызметгі жүзеге асырушы субъектілердің іс- 
кимылдарына, банк жүйесіне тікелей мемлекетгік ыкпал ететің 
Қазақстан Үлтіық Банкі мен Қаржы рыногы мен қаржылық 
ұйымдарды реттеу және кадагалау жөніңдегі Қазақстан 
Реснубликасыньщ Агенттігі Қазақстан Республикасы Үкіметіңің 
күрамына кірмейді, яғни мемлекетгік басқару (атқарушы билік) 
оргаңдарьшьщ қатарьша жатпайды.

Алайда Қазақстан Үлттық Банкі атқарушы билік органы 
больш табылмағанымен, өзінің айрықша уэкілеттілігі мен 
күзыреті шенберінде мемлекет атыңаи, мемлекеттің 
тапсыруымен және мемлекет мүддесін коздей отырып оз аіъщан 
екінші деңгейдегі коммерңиялық банктерге қатысты 
үйымдастыру —  экономикалық ыкпалын тигізетің (мемлекеттік 
экономикалық басқаруды жүзеге асыратьш), орталық кредитгік- 
қаржылық эрі мемлекеттік монетарлық билік органыңа жатады.

Қазақстан Үлттық Банкі мемлекетгік орган ретіңде ел 
экономикасының елеулі саласы банк секторын экономикалық 
басқаруды жүзеге асырады және осы орайда өздері жүргізетің 
банктік операцияларына қатысты барльпс; банкгердің міндеггі 
түрде орындауына жататың заңға тэуелді нормативтік қүқықтық 
актілер шығарады.
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Қнчақстан Республикасының банк жүйесі мен банктік қызмет 
ііч« і.і иқшаның көмегімен басқарылады, ягни оларға катысты 
іірішііы мемлекетгік экономикалық (ақшалай) басқару жүзеге 
інщрылады.

Лқша-кредиг саясатың жүргізуші мемлекеттік монетарлық 
( і і і і і і к  органы Қазақстан ¥лттық Банкі экономикалық басқару 
ішрысында коммерңиялық банктер мен олардың кептеген 
і писнітерінің, эсіресе сан мындаган шаруашьшық 
«убі.ектілерінің экономикалық-қаржьшьиқ мүдделері мен 
«ріісгерін міидетті түрде есепке алады.

Қазақстан Үлттық Банкі жүргізетін мемлекеттік банктік 
мспсджментаясындағы әр түрлі меншік нысаньща негізделген 
Ппрлық банктердің қызметі обьективті жэне субъективті 
фпкюрларды ескере отырып жүзеге асырылатың максатгы 
(шгдар-анған тәртіптеуші ыкпалмен камтылады.

Коммерциялық банктер жүргізетін операцияларға койылатын 
жалпы талаптар қоғам мүддесіне сэйкес мемлекеттік 
үйымдастырушы ықпалды бір көрінісі болып табылады. Себебі, 
Гнінктер өз банктік операциялық қызметің осындай 
операцияларды жүргізудің жалпы шарттьшықгарьш белгілейтің 
срежелер мен ішкі ережелер болған жағдайда гана жүзеге асыра 
алады.

Банктік операцияларды жүргізудің жалпы шарпылықтары 
гуралы ережелерде: кабьшданатьш депозиттердің жэне берілетін 
несиелердің шекті сомасы мен мерзімі; депозитгер мен кредигтер 
бойынша сыйакы ставкасының шектік мөлшері; депозитгер мен 
кредиггер бойынша сыйақы төлеу шарттыльгетары; банктік 
операцияларды жүргізу ставкалары жэне тарифтері; банктердің, 
олардың клиентгерінің күқыктары мен міндеттері жэне 
жауапкершілігі; банктер кабылдайтын талаптар; банктік 
операцияларды жүргізу шартгьшықгарына енгізуге кажетгі 
галаптар мен шектеулер көрініс табуға тиіс.
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Банктік қызметгі жүзеге асырудың ішкі ережелерівде банк 
бөлімшелерінің қүрылымы, міндетгері, қызметі жэне екілеттігі; 
банктің атынан жэне оның есебінен мәміле жасайтьш адамдар 
мен банк қызметкерлерінің өкілетгігі; күрьшымдық бөлімшелер 
басшыларының қүқықгары мен міндеттері; ішкі аудит 
қызметінің, кредитгік комитет пен басқа да тұрақты жүмыс 
істейтін оргаңцардьщ қүрылымы, міндеттері, қызметі жэне 
өюлеттігі белгіленеді.

Қазақстан Республикасының банк жұйесіндегі банктердің 
операциялық қызметің тікелей жэне жанама үйымдастырушы 
репеуш і Қазақстан Үлттьщ Банкінің, Қаржы рыногы мен 
қаржьшық үйымдарды реттеу жэне кадағалау жөніндегі 
Қазақстан: Республикасы Агентгігінің қызметтері екінші
деңгейдеі і банктердің жүмыс, істеуі үшін жалпы жаідайлар 
жасауды; ақша-кредит жэне қаржы жүйесінің түрақгыльн-ьша қол 
жеткізуді, банктердің, банк кредиторларының, банк 
салымшьшарыны жэне өзге клиенттерінің мүдделерін корғауды; 
Үлтгық валюталық жүйені дамыіуды; тиісті заңнамальщакгіде 
кезделген жағдайда банктік қызметгі, бағалы қағаздар рыногын 
мемлекеттік реттеуді; қаржылық үйымдардың қаржы 
рыногындаты адал бзсекелестікті қолдауға бағытталған қызметі 
үшін тең қүқылы жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік үйымдастыру-ретгеу банктердің огіераңиялы 
қызметіне байланысты қүқықтық жэне экономикалық жағдайлар 
жасауға бағытталады.

Сонымен уэкілеггі мемлекетгік оргаидар тарапынан 
банктерге және олардың қызметіңе Қатысты жүзеге асырылаты 
басқарушы-үйымдастырушы жэне ретгеуші-қадағалаушы 
қызметгер экімшйгік-қүқықтық үйымдастыру сипатыңда көрініс 
табады.

Банктік қызмет саласындағы мемлекеттік басқару банктерге 
жэне олардың операңиялық қызметіңе уэкілетгі мемлекеттік 
органдар тигізетін экономикалық-экімшілік сипатты ыкпалдың



ііиеті банктік заңнамалық, сондай-ақ заңға тэуелді нормативтік 
(шшггік құқықтықактіде айқындалған ереже — принциптерінің, 
м 111 дст-мақеаттарының, амал-тэсілДері мен эдістері — 
жолдарының іске асырьшуы нәтижесінде көрініс табатын 
үйі.імдастырушы жэне реттеуші мемлекетгік қызмет болып 
гнбылады.

Банктік қызмет саласы тікелей (экімшілік) жэне жанама 
( і кономикалық) мемлекетгік басқаруға ат салысатын Қазақстан 
1’еенубликасьшың Үкіметі, Қазақстан Республикасының Қаржы 
мипистрлігі, Қазақстан Республикасының Экономика жэне 
бюджет жоспарлау министрліғі, Қазақстан ¥лттық Банкі, Қаржы 
рыногы мен қаржьшық ұйымдарды ретіеу жэне қадағалау 
жөніңдеғі Қазақстан Республикасы Агенттіғі елдегі барлық 
банктердің қызметтері мен сыртқы экономикалық байланыс — 
қатынастарын тиісінше дамыту, сондай-ақ банк жүйесінің 
парықтық талаптарға, қоғамдық-мемлекеттік мүдделерге жэне 
халықаралық банктік стандарт ережелеріне сай жүмыс істеуін 
камтамасыз ету мақсатында олардың кредиттік-қаржыльіқ 
қүзыреттерінің үйлестірілген экономикалық, қүқықтық, саяси 
жэне үйымдастыру іс-шараларьгаың бірыңғай жүйесіне 
бейімделуін коздейді.

Уэкілетті мемлекеттік органдардың басқарушы-реттеуші 
функңиялары елдің ақша-кредит жүйесінің түрақгылығьш жэне 
баға түрактылығын Қамтамасыз етуге, қаржы жүйесінің 
гүрақгьшығьш қолдауға, банк кредиторларының, 
денозиторларының жэне озге де клиентгерінің мүдделерін 
қорғауға, банктік қызметтің адал бәсекелестік арнасында жүзеге 
асырылуына жағдай жасауға бағытгалады, сондай-ақ осындай 
мемлекеттік басқару ыклалдары банктердің ағымдаҒы 
операциялық. қызметіңе кедергі келтірмейді.

Бүл ретте айга кететің бір жайт. мемлекеттік басқару 
органдарына атқарушы билік органдарының жүйесінё кіретің 
уэкілетті мсмлекеттік органдар жатады, соңдай-ақ осы басқару 
органдарының қызметі аткарушы билік тармағьюа негізделеді.
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<• Ал банк жүйесіне, банктерге, сондай-ақ олардың қызметіне, 
іс-эрекетгеріне, мэмілелеріне тікелей экономикалық-экімшілік 
ықнал еіуіні Қазақстан Үлттық Башсі мен Қаржы ръшогы мен 
қаржылық үйымдарды репеу жэне кадағалау женіндегі 
Қазақстан Республикасының Агештігі Қазақстан Республикасы 
Үкіметіңің қүрамына кірмейді ягни мемлекеттік басқару
органдары болып табьшмайды.

Банк жүйесін, банктерді жэне банктік қызметгі мемлекеттік 
басқару барысында Қазақстан Үлттық Банкі:

1) банктік операциялардың нақтылы түрлерін жэне оларды 
жүргізу тәртібін айқындайды.

2) банктерге кредит береді.
3) банктер алған кредиттер бойынша олардың Қазақстан 

Үлттық Банкі алдындағы борыштарын қайта күрьшымдайды.
4) шетел валютасымен айырбастау операцияларын 

үйымдастырады.
5) банк жуйесіндегі кредштер бойьшша сыйақы ставкаларьш 

ретгейді.
6) төлемдік жүйелердің жүмыс істеуін үйымдастырады.
7) банктерге валюталық қүндылықгарды пайдалануға 

байланысты операциялар жүргізуге лицензиялар береді.
8) банктік операциялар жүргізу кезінде электрондық, банктік 

қызмет көрсету ережелерін белгілейді.
9) валюталық ретгеуді жүзеге асырады.
10) банктердің жиынтық балансын жасайды.
11) банктік шоттардың режимін белгілейді.
12) банктердің операциялары бойьюша сандық шектеулер 

белгілейді.
13) банктердің каражатың өз резервінде үстайды.
14) банктерге байланысты өз қызметінде Қазақстан 

Ресиубликасы Үкіметіңің экономикалық саясатың ескереді.
15) банктердің қарыз алуыныц жалпьі көлемін белгілейді.
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16) банктердің қолма-қол ақшаны сақгауы, тасымалдауы 
ж шс есепке алуы жөніңдегі негізгі талаптарды белгілейді.

17) банктердің операииялық қызмет жүргізуіне лицензиялар 
Псрудің шарттарын және тэртібін айқындайды.

Қазақстан Үлггық Банкі жүзеге асыратъщ мемлекеттік 
жономикалық басқару банк жүйесінің тиімді қалыптасуын, 
(иіиктердіңцүрыс күрылуын. банктік қызметтің тиісінше жүзеге 
нсырьшуын, банктік қызметтің экономикалық жэне қүкыктық 
исгіздерінің жетілдірілуін, банктердің мемлекеттік ақша-кредит 
және қаржы саясаты үстанымдарына, сондай-ақ өз мүдцелеріне 
сай жүмыс істеуін көздейді.

Қаржы рыногы мен қаржьшьщ үйымдарды ретгеу жэне 
кадагалау жөніндегі Қазақстан Республикасының Агентгігі 
агкару; шы билік органдарының күрамына кірмейгін, Қазақстан 
І’ссі іубликасының Президентіне тікелей бағынатын жэне өз 
қызметі жөнінде тек Қазақстан Республикасының Презвдентіне 
ссегі беретін айрыкша қүзыретгі мемлекеттік орган больш 
габьшады.

Банктердің қызметін реттеу жэне қадағалау мақсатьщца 
Қазақстан Республикасы Агенттігі:

1) өзі белгілеген тэртіппен банктер ашуға, оларды ерікті 
іүрде қайта үйымдастыруға жэне таратуға, банктерге еншілес 
үйым күруға және сатып алуға рүксат береді не рүксат беруден 
бас тартады.

2) өзі белгілеген тэртіппен банкгің басшы қызметаері 
лауазымына үміткерлерді тағайындауға немесе сайдауға келісім 
береді.

3) өзі белгілеген тэртіппен банктік операциялардың 
жекелеген түрлерін жэне Қазақстан Республикасы банктік 
заңнамасывда көзделген озге де операцияларды жүргізуге 
лицензия береді.

4) банктік қызметтің аудитін жүргізуге лицензия береді.
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5) банктік қызмет және банктерді тарату мәселелері жөнінде 
барлық банктер орындауға міндетті нормативтік құқықтық 
актілер шығарады, соңцай-ақ олардың сақталуын қадагалайды.

ё) банктердің ірі катысушыларьш жэне банктік холдингтерді 
аныктау мақсатьщда олардьщ тікелей немесе жанама 
қатысушыларының күрылтай кұжатгарын, сондай-ақ өзге де 
ақпаратгы банктерден талал етеді.

7) банктерден және олардың аффилиирленген түлғаларьшан 
қаржьшық есептемені және өзге де акпаратгы тапсыруын талагі 
етеді.

8) Қазақстан Үлтгық Банкімен бірлесіп халықаралық банктік 
стандарт нысандарына сәйкес келетін есептеме беру тізбесін, 
банктердің жэне олардьщ аффилирленген тұлғаларының 
каржьшық және озге есептемелерді табыс ету мерзімдерін 
белгілейді.

9) банктердің жэне олардың филиалдарының қызметін өзі 
ңемесе аудиторлық үйымды шакыра отырып тексереді.

10)банктік топтардың қызметін ретгейді.
11 )банктерге, банктіктоптарға арналған пруденииалдық 

нормативтерді жэне банктер сақтауга міндетті нормалар мен 
лимиггерді белгілейді.

12)банктерге есеп айырысу-кассалық бөлімдерін ашуға 
келісім береді.

13)банкті консервациялау жэне оның уакытша 
басқарушысын тағайындау туралы шешім кабылдайды.

14)банктердің, олардың лауазымды адамдарының, соның 
ішінде тарату комиссиялары терағаларыньщ экімшілік қүқық 
бүзушылықгуралы істерін карайды жэне оларға Қазақстан Рес- 
публикасы заңнамалықактілеріне сэйкес жаза қолдайады.

15)банктік заңнамада белгіленген жағдайларда Қазақстан 
Республикасының банктік заңнамалық актісінде көзделген 
банктік операциялардың барлық немесе жекелеген түрлерін 
жүргізуге берілген лиңензияны кері кайтарып апу туралы шешім 
Қабылдайды.
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Оііне жүктелген міндетгерін орындау барысывда Қаржы 
мнрыіы мен қаржылық үйымдарды реттеу жэне қадағалау 
Жоиімдегі Қазақстан Республикасының Агенттігі:

1) банктердің операңиялық қызмегінің стандарттарын 
Пслгілейді;

2) банкгерді корпоративтік басқару жағдайын жаксаріу іс- 
.іріжстгерді ынталандырады;

3) казіргі заманғы банктік технологияларды енгізу мэн-жай 
.іііірын ынталаңдырады;

4) банктердің операциялық қызметі жэне қаржылық 
кі.пметгер көрсетуі туралы ақпаратгың мүдделі түтынушылар 
үіпі толымды болуын эрі қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

5) елдің қаржы жүйесіндегі тү{)ақтьшықты сақтауға 
жордемдесу мақсатьшда банк рыногына жэне банктерге 
мониторинг жүргізеді.

Қаржы рыноғы мен қаржылық, үйымдарды реттеу жэне 
іиідагалау жоніндегі Қазақстан Республикасы Агеютігі банктік 
қыз мет аясындағы банк клиенттері үшін аса тиімді адал бэсеке 
лсстікті қолдайды, сондай-ақ оны қалыптастыруға ат салысады. 
Қазақстан Республикасының банк жүйесівде баюсгік кызметінің 
жүзеге асыруға қүкьшы коммерциялық үйым больш табылатьш 
чаңды түлға —  банктің ресми мэртебесі онъщ эділет органдарына 
башс ретіңце мемлекеттік тіркеуден өтуіне жэне тиісті банктік 
операцияларды жүргізуге уэкілетті мемлекеттік органдар берген 
лицензиялардың болуына байланысты айқьш далады.

Заңды түлға банк ашуға рүксат беру жөніңде Қаржы рыногы 
мен қаржылық ұйымдарды реттеу нсэне кадағалау жөніңце 
Қазақстан Республикасы Агентгігіне өтініш жасайды. Аталға 
уэкілетті орган банк ашуға рүксат беру жөніңдегі өтініш қолына 
гиген (озіне табыс етілген) күннен бастап оны үш ай ішінді бірак 
отініш қабылданған күннен бастап алты айдан кешіктірме 
қарауғаміндетті.
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Банкгің қүрылтайшылары уәкілетгі оріаннан банк берген 
рұқсатты алған күннен бастап бір ай ішінде банкті мемлекеттік 
тіркеуден өткізу үшін эділет органына жолдайды. Бан әділет 
органыңда мемлекетгік тіркелгеннен кейін он төр күнтізбелік кұн 
ішінде Қаржы рыногы мен қаржылық ұйым дарды ретгеу жэне 
кадағалау жөніңдегі Қазақстан Республика сының Агенттігіне 
тіркеуші эділет органьщын белгісі, мөрі қойылған кұрылтай 
шарты мен жарғысының жэне банкті мемлекеттік тіркеу туралы 
қуәліктің нотариалдық куәландырылға көшірмелерін тапсыруға 
міңдетгі.

Банк ашуға берілген рұқсат осы банкке банктік операңиялар 
жұргізу үшін лицензиялар берілу туралы уәкілетгі органның 
шешімі кабылданғанға дейін заңдық күшінде болады. Банкке 
банктік операциялар жүргізуге лицензия берілген жағдайда ол 
банк ашуға берілген рүксатты уэкілетгі органға қайтаруға тиіс.

Банктік жэне өзге де операцияларды жүргізуге арналған 
тиісті лицензияларды Қазақстан Үлттық Банкі белгілеген 
тэртіппен жэне оньщ корытыңдысы негізінде Қаржы рыногы мен 
қаржылық үйымдарды реттеу жэне кадағалау жөніңцегі 
Қазақстан Республикасы Агентгігі немесе Қазақстан Үлттық 
Банкі береді.

Банктерге берілетің лицензиялар банктік қызмет 
(операциялар)көлемдеріне қарай:

1) бірынғай банкгік технологиялық кешеңге енетің банкгік 
қызметгің бірнеше түрімен айналысуға мерзіміне шек 
койылмайтыи бас ліщензия берілелі;

2) капигал козғалысына байланысты, сондай-ақ рүқсат 
етілген көлемдегі, салмактағы не молшердегі тауарлар 
(жұмыстар, қызметгер көрсету) ұшін төлемді 180 күннен артық 
мерзімге кейінге қалдыруды не аванстық төлемді көздейтің 
экспортгық импоргтық мэмілелер бойынша банктік операциялар 
жүрғізуте мерзімі шектелген бір жолғы лицензия беріледі;
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I) «Қазақстан Республикасындағы баньтер жэне бгінк кызметі 
і урплы» Қазақстан Республикасы заңыньщ 30-бабында көзделген 
(рі іи ілі бір банктік операциялар жүргізуге, совдай-ақ Қазақстан 
I 'і 01 іубликасының валюталық заңңамасъшда белгілеңген 
ішлюталық күндьшықгарды пайдалануға байланысты банктік 
шпіюгалық операцияларды жүргізуге операциялық лицензия 
Поріледі.

Ііалюталық қундылықгарды пайдалануға байланысты 
оиерацияларды жүргізуге арналған лицензиялар нысаньщ 
Қачақстан ¥лттық Банкі белгілейді.

Банктік операцияларды, клирингік жэне есеп айырысу 
үйымдарының қызметтерін, банктік қызметке жүргізілетің 
нудитің, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметгі және т.б. 
Қызметгі жүзеге ас;ыруға арналған лицензиялардың нысандарын 
Қаржы рыногы мен қаржылық үйымдарды реттеу және кадағалау 
женіңдегі Қазақстан Республикасының Агееттігі немесе 
Қазақстан ¥лтгық Банкі белгілейді.

Лицензиялар беру лицензияланатың банктік жэне езге 
оі іерацияларды жүргізуге қойылатың талаптарға сай келетін 
барлық түлғалар үшін бірдей негіздерге жэне тең шарпылық 
гарға сәйкес жүзеғе асырьшады. Лицешіиялау баністік кызме 
оркіндігін шектемейді. Лицензия банктйс қызметтің нактьшы 
і үрлерін, басқа да банктік іс-әрекеттерді ғана жүзеге
асыруға сондай-ақ баик жүйесінде лицензіиялық тәртіп орнатуға 
мүмкіндік береді.

Лицензия алу үшін қажетті қүжатгарға:
1) белгіленген үлгідегі өтініш;
2) қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу күқығы 

алынатың лицензиялық алымньщ тиісті жергілікті бюджетк 
гөленгенін растайтың күасат;

3) занды түлғаның мемлекетгік тіркелгені туралы куэліісгің
VI нотариалдық куәландырылған көшірмесі жатады.

75



Банктік операхщяларды жұріізуге лицензия алу үшін өтініш 
беруші тұлға мемлекеттік тіркелген кұннен бастап бір жьш 
ішінде:

— барлық ұйымдастыру-техникалық. шараларын орындауға. 
(банктік қызмет жұргізуге жарамды үй жай мен ғимаратты және) 
жабықгарды әзірлеуге. тиісті кэсіби біліктілігі бар қызметкерлер 
жалдауға);

— жарғылық калиталға төлем жасауға тиіс. Жұмыс істеп 
тұрған банк косымша банкгік операцияларды жұргізуге лицензия 
алу мақсатыңца:

— банктік операцияларды жұргізуге лицензия алуға өтініш 
берген айдың алдыңдағы үш айдың ішінде пруденциалдық 
нормативтердің жэне сақтауға міндетті басқа да нормалар мен 
лимиттердің;

— банктік тәуекелдер жэне ішкі бақылау жүйелері 
бөлігінда уәкілетгі орган белгілеген талаптардьщ орындалуын 
қамтамасыз етуге міндетгі.

Банктік операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы 
өтініш Қазақстан Республикасы Агентгігі немесе Қазақстан 
¥лттық Банкі тарапынан қабылданған күннен бастап бір ішінде 
қаралады.

¥лтгық жэне шетелдік валютамен жүргізілетің банктік 
операцияларға арналған лицензиялар Қазақстан ¥лтгық Банкі 
тарапьшан шектеусіз мерзімге беріледі.

Банктік операциялардың барлық түрлерін жүзеге асыру 
құқығы берілген лицензияда тікеяей көрсетілген жағдайда ғана 
іске асьфылады.

Қазақстан ¥лттық Банкі лицензиялайтың банктік 
операцияларға (банктік перациялардың жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратың ұйымдар жүргізетін операцияларға):

1) төлемдерді жинау, салыстырып тексеру, сұрыпгау жэне 
растау, олардың өзара есебін жүргізу, сондай-ақ клиринг 
қатысушылары банктердің жэне банктік операциялардың



токодеген тұрлерін лсұзеге асыратың ұйымдардың таза 
і к пицияларын ашуыңдау жөніңдегі банктік клиринг;

2) сей(|»тік жзшіктерді, шкафтарды және үй-жай ларды жалға
• ■оруді коса аліғанда клиенттердің вұжатгамалық нысанда
.... и арылган багалы қагаздарын, күжатгары мен ісазыналарьш
оиктау женіңдегі сейфтік операдиялар;

3) төлемдік карточкаларды шығару;
4) банкноттарцы, монеталар мен қазыналарды инкассациялау;
5) шетел валютасымен жүргізілетің айырбастау

операцияларын ұйымдастыру;
6) валюталықкұндылықгарлы пайдалануға байланысты

оиерашіялар;
7) капитал козғалысының операциялары:
8) резидент жеке тұлгалардың шетелдік банктерде шотгар 

ашуы;
9) резидент заңды түлғалардың шетелдік банктерде шотгар 

ашуы жатады.
Қаржы: рыногы мен қаржьшық үйымдарды ретгеу жэне када- 

галау жөніңдегі Қазақстан Республикасы Агенггігі
> і и ңензия лайтың банктік операция түрлерііне:

1) заңцы түлғалардың депозитгерін қабылдау, банктік 
іноттарын ашу және жүргізу;

2) жеке тұлғалардың депозитгерін қабьшдау, банктік шотга 
рын ашу жэне жүргізу;

3) банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін 
ясүзеге аеыратын ұйымдардың корреспонденттік шотгарьш ашу 
жэне жүргізу;

4) заңцы түгшшардың металл шотгарын ашу және жүргізу;
5) банкнотгар мен монеталарды кабылдау, беру, Қайта 

есептеу, үсақтау, айырбастау, сүрыптау, қаттап буу жэне сақшуға 
байланысты кассалық операциялар;

6) занды тұлғалар мен жеке тұлғалардың ақша аудару 
тапсырмагіарын орындау женіңцегі аударым операциялары;
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7) заңды тұлғалар мен жеке түлғалардың вексельдері мен 
өзге қарыздық міндегтемелерін есепке алу (дисконттау) женіңцегі 
есептеу операциялары;

8) акылылық, мерзімділік, қайтарымдылық талаптарына 
сэйкес ақшалай тұрде несие беру женіңдегі заемдық 
операцнялар;

9) жеке тұдғалар мен занды тұлғалардың, оның ішіңде 
корреспондент банктердің тапсырмалары бойынша олардың 
банктік шоггары арқылы есеп айырысу;

10)сенім білдірген тұлғаның мүдцесін көздеп жэне оныңтап- 
сырмасымен оның ақшасын, ипотекалық карыздары бойынша 
талап еіу құқықіарын, тазартылған бағалы металдары мен бағалы 
қағаздарын басқаруға байланысты сенімгерлік операңиялар;

11)банкаралық клиринг;
12)сейфтік операңиялар;
13)ломбардп.щ операциялар;
14)төлемдік карточкалар шығару;
15)банкноттарды. монеталар мен қазыналарды 

инкассациялау;
16)шетел валютасымен айырбастау операцияларын 

үйымдастыру;
17)төлемдік қүжатгарды (вексельдері коспағанда) инкассоға 

қабылдау;
18)чек кітапшаларын шығару;
19)аккред итивті ашу (үсыну) және расгау, сондай-ақ ол 

бойынша міндеттемелерді орындау;
20)ақшалай түрде орындалуды кездейтің банктік кепілдік 

беру;
21) үшінші түлғалар үшін ақшалай түрде орындауды 

кездейгің банктік кепіл болу және өзге де міндеттемелер беру;
22)кымбат бағалы тазартылған металдарды (алтың, күміс, 

платина, платина тобына жататьщ металдарды) қүйма күйінде, 
монетаііар мен дәрігерлік бүйымдар түрінде сатып алу, кепілге

Һкабылдау, есепке алу, сақтау жэне сату;
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.’. !)курамында бағалы метадцар мен асьш тастар бар зергерлік 
ііүИымдарды сатып алу. кепілге кабыадау, есепке алу, сақтау 
і .ніо сагу;

24)векс:ельдермен жасалатың операцашіар;
25)лизігогтік қызметгі жұзеге асыру;
26)аісцияларды коспағанда ез мешнігіндегі бағалы қағаздар- 

д і . і  )миссиялау;
27)факгоринп:ік операциялар; 28)форфейтингтік

ішсрациялар;
29) шетелдік валютамен жэне туьшды бағалы қағаздармен 

жұргізілетщ делдалдық қызмет;
30) шетелдік валютамен, туынды бағалы кағаздармен 

жүріізілетің дилерлік қызмет;
31)инвестицшлықпортфельді басқару;
32) кастодиандық қызмет жатады.

7„3 Банк қызметін реттеу жэне 
қадағалау ерекшеліктері

1) Банк қызметін реттеу жэне қадағалауды жүзеге асыру 
мақса-тында Агеігпгік:

жеке жэне занды түлғаларға банктің жэне банк холдингінің 
ірі қатысушысы мэртебесін алуына келісім беру жэне келісім 
беруден бас тарту, банктердің еншілес үйым күруына жэне 
сатып, ашуьіна рүқсат вту тәртібін айқындайды, көрсетілген 
келісімдер мен рүқсаттарды береді немесе беруден бас тартады;

2) банкгердің меншік капиталының ең аз көлемін белгілейді;
3)банктердің резерв капиталын қылыпгастыруы бойынша 

талаптар белгілейді;
4)банк топтары үшін заң нормативтерін жэне басқадай 

міндеітгі нормалар мен лимиттерді бекітеді;
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5)активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеу жэне оларға 
қарсы можбүрлі шығындар қүру тэртібін белгілейді. Активтер 
мен шартхы міндеттемелерді күмэнді және үмітсіздер санатына 
жатқызу тәіртібі мемлскет алдындағы салық міндеттемелерішң 
орындалуына салық бақьшауьш қамтамасыз ететін мемлекеттік 
органмен келісе огырып айқындалады;

6) банктер тізілімін жүргізеді;
7) банктің үлестес түлғаларына ҚР заң актілерінде көзделген 

мэжбүрлеу шараларын қолдану тэртібін айқьшдайды жэне 
оларды қолдану туралы шешім қабылдайды;

8) ҚР банк заңында белгіленген жағдайларда банкті уақытша 
тоқгата түру туралы шешім қабылдайды жэне уақытша экімшілік 
(банктің уақытша әкімшісін) тағайындайды;

9) ҚР банк заңында белгіленген жағдайларда, ҚР банк 
заңында көзделген барлық немесе жекелеген операңияларды 
откізуге берілген лиңензиядан айыру туралы шешім қабылдайды 
жэне уақьгхша экімшілік (банктің уақытша экімшісін) 
тағайындайды;

10) ҚР заң актілеріне сэйкес басқа ды қызметтерді жүзеге 
асырады.

Уэкілетгі орган өзінің қадағалау міндеттерін жүзеге асыру 
үшін, банктерге оз өкілін қоюға қүқылы.

Қорытынды:
Банктік операцияларды, клирингік жэне есеп айырысу 

үйымдарының қызметтерін, банктік қызметке жүргізілетің 
аудитің, бағалы қағаздар рыногындағы кэсіби қызметгі жэне т.б. 
Қызметгі жүзеге асыруға арналған лицензиялардың нысандарын 
Қаржы рыногы мен қаржылық үйымдарды реттеу жэне кадағалау 
женіңдегі Қазақстан Республикасының Агенттігі немесе 
Қазақстан Үлттық Банкі белгілейді.
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1>ақылау сұрақтары:
I .Банктер: туыңдау -  тарихи даму кезеңдері, тұрлері
2. Ьанктік қызмет: экономикалық жэне заңи аспектісі
3. Банктік құқьщ кешенді кұқық саласы реііңце
4.. Банктік құқықтың пэні, эдістері, жұйесі, қайнар көздері
5.. Банктік құқық ғылым жэне оку пэні ретінде

Тест сұрақтары:
1. Ақшалай ссуда нені білдіреді?
а) мұнда банк қарыз алышуға белгілі бір мерзімге ақша 

қаражатын береді /дұрыс/
в) кепіл беру; 
с) кепілхат жазу.
2. Банктің клиентке несие беру жолымен оның төлем ақы 

толеуіне кепілдік беру міндеті (кепілдік онерациялар) дегеніміз?
а) мұнда банк қарыз альпхіуға ақшалай ссуда бермейді, бірақ, 

омың төлем ақыларын төлеуге уэде беріп, міңцетгенеді /дұрыс/
в) ақы төлеу; 
с) қарыз алу.
3. кредитгік операцияларда қанша тұр? 
а) 7 /дұрыс/
в) 5; 
с) 10.
7. Коммерциялық банктердің несиелік операцияларьшың 

ГҰРІ:
а) екеуіде /дұрыс/
в) ақшалай ссуда; 
с) кепілдік операциялар.
4. Коммерциялық банктердің несиелік операцияларының 

тұрі:
а) екеуіде /дұрыс/
в) ақшалай ссуда; 
с) кепілдік операциялар.
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8 тақырып.
ЕКШШІДЕҢГЕЙДЕГІБАНКТЕРДЩ ҚҮҚЫҚТЫҚ 

ЖАҒДАЙЫ

Жоспары:
8.1 Екінші деңгейдегі банктердің құқықтық мәртебесінің 

ерекшеліктері.
8.2 Банктің жарғъшық жэне меншік капиталы.
8.3 Банк қызметін құру жэне лиңензиялау тэртібі.
8.4 Банкті қайта құру жэне тарату ерекшеліктері.

8.1 Екінші деңгейдегі банктердің қүқықіық мәртебесінің 
ерекшеліктері

Банк - банктер туралы заңға сэйкес банк қызметін жүзеге 
асыруга құзыреті бар коммерңиялық ұйым болып табылатын 
заңцы тұлға.

Банктің ресми мэртебесі заңды тұлғаның әділет 
органдарында банк ретіңде мемлекеттік тіркелгенімен, сондай- ак 
каржы нарығын жэне қаржы үйымдарын реттеу жэне қадағалау 
жөніндегі уэкілетті орган берген лиңензиясының болуымен 
айқындалады. Банктің ресми мәртебесін алмаган бірде- бір заңды 
тұлға «банк» деп аталмайды жэне өзін банк қызметімен 
айналысушы деп сипаттай алмайды.

Банктің тұрғьшықты орны деп оның басқармасы орналасқан 
жер (пошталық мекенжайы) танылады.

Банк банк заңында белгіленген ерекшеліктерді есепке ала 
отырып, ҚР азаматгық заңының заңцы түлғалар үшін айқындаған 
тэртібімен құрьиады.

Банк құру туралы құрылгайшылық шартта, қолданьшып 
жұрген заңца қарастырылған мэліметтерден өзге, міндетті түрде 
мынадай:
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1) эрқайсысыньщ толық атауы жэне тұрғылықгы орны 
корсетіле отырьш, қүрылтайшылар туралы мэліметтер, сондай-ақ 
мсмлекетгік тіркеу туралы (занды тұлғалар ұшін) деректерден, 
н гы-жөні, азаматтығы, мекенжайы жэне жеке басын растайтын 
қүжат (жеке тұлға үшін) деректері;

2) акциялардың саны, санаттары жэне бағасы туралы 
моліметтер болуға тиіс.

Банктер акционерлік қоғамдар түрінде қүрылады. Өзінің 
агауы ретінде банк оның жарғысында жазылған атауды ғана 
пайдаланады. Банкгің атауында «банк» деген немесе содан 
гуындаған сөз болуга тиіс. Қазақстан Республюсасьшың Үлтгық 
банкінен басқа барльщ банкгердің өз атауларында кез келген 
тілде толық немесе қысқарған түрде «үлтгық», «орталық» деген 
создерді пайдалануына тыйым салынады. Барлық банктерге өз 
атауларында кез келген тілде толык жэне кысқарған түрде 
«мемлекеттік» деген сөзді пайдалануға тыйым салынады. Атау 
регінде бүрын құрылған банктердің, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының банктері - резиденттері еместердің (еншілес 
банктерді есептемегенде) атауларымен теңестірілген немесе 
араласьш кету дэрежесіне ұқсас белгілерін пайдалануға жол 
берілмейді.

Уэкілетті органның жэне (немесе) ҚР Үлтгық банкінің тністі 
лицензиясын алмаған бірде-бір тұлга:

а) негізгі немесе қосымша қызмет ретінде банк 
операцияларын орындауга;

3) өз атауында, қіркаттарында, хабарландыруларында жэне 
жарнамада «банк» немесе содан туындаған, оныц банк 
операцияларын орындайтындығы туралы әсер тудыратьш сөзді 
(сөз тіркесін) пайдалануға құқылы емес. Бұл тыйым салудың ҚР 
Үлтгық банкіне, банктердің филиалдары мен өкілдіктеріне, 
банктердің еншілес ұйьшдарына, халықаралық қаржы 
ұйымдарына қатысы жоқ.
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Мемлекеттік органдар, кредит серіктестіктері, Поштаньщ 
Үлтгық операторы, сондай-ақ ҚР заң актілерінде бекітілген 
өкілдіісгер шегінде Қазақстанның Даму банкі жүзеге асыратын 
қызметті (операцияларды) есептемегенде, уэкілетті органньщ 
және (немесе) ҚР Үлттық банкінің лицензиясынсыз жүзеге 
асырылған банк операциялары заңсыз болып табылады.

Банктерге кәсіпкерлік қызмет түрінде банк қызметіне жат- 
пайтын немесе банктер туралы заңда қарастырьшмаған 
операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруға, сондай-ақ банктер 
туралы заңда карастырылған жағдайларды және банктер туралы 
заңца көзделғен реттерде бағалы қағаздармен мэмілелер жасауды 
есептемегенде, заңцы түлғалардың жарғьшық капиталына қатысу 
үлестерін немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады.

Банктердің қызметтің келесідей түрлерімен айналысу қүқығы
бар:
1)банктер мен банк қызметінің жекелеғен түрлерін жүзеғе 

асыратын үйымдардың қызметін автоматгавдыру үшін пайдала- 
нылатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру;

2) банк қызметіне байланысты ақпаратты берудің кез келген 
түрівде (электрондық және қағазда жазылған) арнайы әдебиеттер 
сату;

3) озінің мүлкін сату;
3-1) толем карточкаларын және чек кітапшаларын шығару, 

сату жэне тарату;
3-2) банкаралық клирингті жүзеғе асыру (төлемдерді жинақ- 

тау, салыстыра тексеру, сүрыптау жэне растау, сондай-ақ 
олардың озара есепке алынуьш өткізу және клиринғке 
қатысушылар - банктер жэне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын үйымдардың таза үстанымдарын 
айқывдау);

4) ҚР завдарында белгіленген тэртіппен қарыз алушылардың 
кепілғе салған мүлкін сату;
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5) қаржы қызметіне байланысты консультацнялық қызметгер 
корсету;

6) банк қызметіне байланысты мәселелер бойынша басқа 
і ұлғалардың, секьюритизация, инфрақұрьшымдық облигациялар 
іуралы К|Р заңына сәйкес құрылған арнайы қаржы 
компаниясьшың облигацияларын, сондай-ақ ипотекалық және 
озге де қамтамасыз етілген облигациялар иеленушілердің 
мүдделеріне өкілеттік ету;

7) банк-қаржы қызметі саласындагы мамандардың біліктілі- 
гін көтеру бойьшша окулар үйымдастыру;

8) сақтандыру үйымдары - ҚР резиденттері атьшан сақган- 
дыру шартгарын, соңдай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорлары 
агынан зейнетақымен қамтамасыз еіу туралы шартгар жасау.

Банктерге жарияланатын күні шындыққа сай келмейтін 
жарнама беруге тыйым салынады.

8.2 Банктің жаргылық және меншік капиталы

Банктің жарғьшық капиталы акциялар сату есебінен 
Қазақсган Республикасының үлттьщ валютасында қалыптасады.

Банктің акциялары орналастыру барысында тікелей ақшамен 
гана төленуге тиіс. Жаңадан қүрылған банктің жарғылық 
капиталын оның акционерлері оны тіркеу мерзіміне қарай елу 
пайызға, ал тіркелген күннен бастап бір күнтізбелік жыл ішінде 
толықтай толеуге тиіс. Банктің меншік капиталын және 
инвестицияларын есептеу эдістемесін уэкілетгі орган белгілейді. 
Банктің міндетгемелер сомасы оның активтерінен асьш кеткен 
жағдайда, банктің меншік капиталы теріс болып табылады.

Банктің меншік капиталының мөлшері теріс екені анықгалған 
жағдайда, уэкілетті орган ҚР Үкіметінің келісімімен оның 
акционерлерінің акцияларын мэжбүрлеп сатып алу жэне оларды 
сатып алынған бағасымен банк капиталын артгыруға жэне 
инвестордың алған міндеттемелерін қоса огырып, қалыпты
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жүмыс істеуіяе кепілдік беретін шарттарда дереу жаңа 
инвесторға сату туралы шешім қабылдауға қүқылы.

Уәкілетті органның мэжбүрлі түрде банк акцияларын сатып 
алуьі банк активтері қүнына неғізделе отырып белгіленген баға 
бойынша, банк акңияларьш (акңионерлердің үлестерін) 
мэжбүрлеп сатып алу туралы ол шешім қабылдаған күнге оның 
міндеттерінің сомасын шегеріп тастап, оларды жаңа ннвесторға 
сату мақсатында іске асырьшады. Банктің сатып алынған 
акцияларын уэкілетті орган олардың сатып алынған бағасы 
бойынша дереу сатуды жүзеге асырады. Барлық мәжбүрлі сатып 
алынған акциялар иелерінің қүкьіқгары мен міндеттері жаңа 
инвесторға ауысады.

Солар бойынша банкке талаітгар қойылуы мүмкін 
міндеттемелерді орындау мерзірі келіп жеткен, бірақ банктің 
акцияларын мэжбүрлі сатып алу туралы шешім қабылданғанға 
дейін ол талаптар қойылмаған жағдайда, жеке жэне занды 
түшғалардың депозиттері бойынша талаптарды қоспағанда, ондай 
талаитар өтелген болып есептеледі.

Банктің акцияларын мэжбүрлі түрде сатьш алу тэртібін жэне 
оларды кейіннен инвесторларға міндетті сату тэртібін уэкілетті 
орган белгілейді.

Банктің қүрылтайшылары және акднонерлері болып 
заңды жэне жеке түлғалар —  ҚР резиденттері жэне резидент 
еместері (банктер іуралы заңда белгіленген шектеулерді 
қоспағанда) санала алады.

Мемлекет тек Үкімет атынан ғана банктің қүрылтайшысы 
жэне акционері бола алады. Жарғьшық капиталдардағы қатысу 
үлестері елу пайыздан асатын немесе орналастырьшған 
акциялары мемлекет иелігіне жітатын мемлекетгік кэсіпорындар 
мен үйьш- дар, —  Қазақстан Даму банкінің акционері болып 
табыла алатын үлттық басқарушы компанияны шығарып 
тастағанда, - банктің қүрылтайшылары жэне акционерлері бола 
алмайды.
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Банк креднто]эларыньщ мүдцелерін қорғау жэне республи- 
каның банк жүйегінің орнықгьшығьш қамтамасыз ету мақсат- 
гарында, банк каітаталы мөлшері теріс болған жағдайда уэкілетгі 
орган ҚР Үкімеіінің келісімімен банк акцияларын кейіннен 
оларды сатьш алынған бағасымен банктің қаржылық жай-күйін 
жақсартуға қажетгі жағдайлар тудыруға кенілдік берегін жаңа 
инвесторға дереу сату шартгарымен сатын алуды жүзеге асыруға 
қүқылы.

Оффшорлық аймақтарда тіркелген немесе оффшорльщ 
аймақтарда ііркелген үлестес түлғалары бар заңды түлғалар 
немесе оффшорлық аймақтарда тіркелген, тізбесін уэкілетгі орган 
белгілейтін заңды түлғалардың қатысушьшары
(қүрьштайнхьшары, акционерлері) болып табьшатын жеке 
чүлғалар Қ15 бахнстері- резидентгерінің дазтыс беруші акңияларын 
тікелей жэне жанама иелене жэне (немесе) найдапана жэне 
(немесе) билей алмайды.

Банк акңияларын тікелей немесе жанама иеленетін немесе 
банк акңионерлері қабылдайтын шешімдерғе (үлттық холдніхг 
пен үлтгық басқарушы компанияны есеэтке алмағанда) ықпал 
ететін түлғалар уэкілетгі органның талабы бойыхнна 
құрылтайшьшық қүжаттарын жэне банхстің ірі қатысушыларын 
жэне олардың жай- күйін анықгауға қажетгі басқа да ақпаратгы 
беруге міндетті.

Банктіің үлестес түлғалары болып соңдай-ақ «Акңионерлік 
қоғамдар гуралы» ҚР Заңының 64-бабында белгіленген башс 
конгломератьшьщ қатысушылары санала алады. Акңионерлік 
қоғамның үлестес түлғалары төмендегілер болып табылады:

1. ірі акционер;
2. ірі акционер немесе лауазымды адам больш табьшатын 

түлғамен жақын туыстығы бар (ата-анасы, аға-інісі, эпке-сіңлісі, 
үлы, қызы), некеде түратын, сондай-ақ туыстық қасиеті бар 
(зайыбының (әйелінің) аға-інісі, эпке-сіңлісі, ата-анасы, үлы, 
қызы) болып табылатын жеке түлға (тәуелсіз директорды 
қоспағанда);
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3. осы тармақтың 1,4,9-тармақшаларында көрсетілген 
акционерлік қоғамның немесе заңды түлғаның лауазымды адамы 
(тәуелсіз директорды қоспағанда);

4. қоғамның ірі акцнонері немесе лауазымды адамы больш 
табылатын тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;

5. қогамиың ірі акңионері немесе лауазымды адамы больш 
табьшатьш Түлғаның ірі акционер болып табылуы немесе мүлікте 
тиісті үлес қүқы болуы соған байланысты занды түлға;

6. акционерлік қоғамның ірі акционер больш табылуы неме- 
се мүлікте тиісті үлес қүқы болуы соған байланысты заңды түлға;

7. акционерлік қоғаммен бірлесін, үшінші түлғаның бақы- 
лауында болатын заңды түлға;

8. қоғаммен шарт (соған сәйкес коғам қабылдайтын шешімді 
айқьгадауға қүқылы) арқылы байланысқан тұлға;

9. өз бетінше немесе өзінің үлестес адамдарымен бірлесе 
қоғамньщ немесе осы тармақтың 1,4,8-тармақшаларында көрсе- 
тілген заңды гұлғалардың дауыс алатын акцияларының он немесе 
одан артық пайызьш иеленетін, пайдаланатын, билік ететін тұлға;

ҚР заң актілеріне сәйкес акционерлік қоғамньщ ұлестес 
тұлғасы болып табьшатын өзге тұлға.

8.3 Банк қызметін қүру және лнцензнялау тәртібі

Банк ашуға рүқсат берудің және рүқсат беруден бас тарту 
негіздемесінің тэртібі банк заңдарында айқындапады. Банк ашуға 
берілген рүксат уэкілетті орган банкке банк операцияларын 
өткізуге лицензия беру туралы шешім қабылдағанға дейін заң 
күшін сақгайды. Банк ашуға берілген рүқсатгы уэкілетгі орган 
қайтарьш ала алады.

Банк операцияларын өткізуге лицензия берілген кезде немесе 
сот банк қызметін тоқтату туралы шешім қабьшдағанда, сондай- 
ақ банктер туралы заңдағы негіздер бойынша рүқсатты қайтарьга 
алу қарастырылған жағдайда, банк ашуға берілген рүқсатты 
уэкілетті органға қайтаруға тиіс.
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Ііанк өзіне банк ашуға берілген рұқсатты ерікті тұрде 
імійгаруға және заңца белгіленген тэртіпнен қайта тіркелуге 
қүкылы. ,

1 '.ніпілес банкке байланысты бас банк болу құқы негізгі 
|н йгинпгер агенпіктерінің бірінің белгілі бір рейтингін иеленген 
К,І’ банк-резидент еместеріне беріледі. Заңды немесе жеке 
гулганың бгінк аш}г іуралы рүқсат беру жөнінде уэкілетті органға 
оіініш білдіруге кұқы бар. Өтініш қазақ және орыс тілдерінде 
боріледі жэне өтініш берушінің мекенжайы көрсетілуге тиіс. Банк 
шпуға рұқсат беру туралы өтінішке банктер туралы заңда 
қарасгырылган құжаттар қоса тіркелуге тиіс. Өтініш беруші банк 
іииуга рұқсат беру туралы өтінішті уэкілетгі орган оны қарап 
жатқан кез келген уақыгга қайтарьш ала алады.

Банктің басшы қызметкерлері болып бірінші басшы және 
директорлар кеңесінің мұшелері, басқармішың бірінші басшысы 
және мұшелері, банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін 
үйлестірзтні жэне (немесе) бақьшау жасаушы жэне солардың 
иегізінде банк операңиялары өткізілетін қүжатіарға қол қою қүқы 
бар басқа да банк басшылары (банктердщ оқшауланған бөлім- 
шелерінің бірінші басшыларын жэне олардың бас бухгалтерлерін 
жэне банктің бас бухгалтерін есетемегенде) танылады. Банк 
операңиялары солардьщ негізінде өткізілетін құжаттарға қол кою 
құқы бар жэне тек бір қүрылымдық бөлімшенің қызметіне ғана 
бакылау жасауды жұзеге асыратын адамдар банктің басшы 
қызметкерлері ретінде таныла алмайды.

Қазақстан Республикасының «Банктер жэне банк қызметі 
туралы» Заңьгада банктің басшы қызметкерлеріне қатысты 
галантар көзделген.

Банк ашуға рүқсат беру туралы өтіінішті уэкш яті орган 
өтініш беруші соңіы қосымша ақпаратгы немесе -уэкіілетті орган 
сүратқан күжатты табыс еткен кұннен бастап үш ай ішінде, бірақ 
өтініш қабылданған күннен бастап алты айдан кешіктірмей 
қарауға тиіс. Уэвілетгі орган өтініш берушіге қабьшданған
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шешім туралы жазбаша тұрде хабарлайды. Хабарлама банк ашуға 
рүқсат беру туралы өтініште көрсетілген мекенжай бойынша 
жолданады.

Банк ашуға рүқсат беруден бас тарту төмендегі негізде- 
мелердің кез келгені:

а) банктің құр ылтайшылық құжатгары қолданьшып жүрген 
заңдарға сай келмеуі;

э) банк атауының «Банктер жэне банк қызметі туралы» 
Заңның 15-бабының 2-4-тармақтары талаптарына сай келмеуі;

б) банктің жарғылык капитальшың көлемі, құрамы жэне 
құрылымының «Банктер және банк. қызметі туралы» Заңның 16- 
ба- бының талаптарына сай келмеуі;

в) банк құрылтайшыларьшың қаржылық жағдайының тұрак- 
сыздығы;

г) «Банктер жэне банк қызметі туралы» Заңның 17-бабында 
белгіленген шектеулердің сақталмауы;

д) басшылық лауазымдарға үміткерлердің «Банкгер жэне 
банк қызметі туралы» Заңның 20-бабында белгіленген талаптарға 
сай келмеуі;

е) құрылатын банктің бизнес-жоспары жэне өтініш берушінің 
басқа да табыс еткен құжаттары төмендегілерді:

- алғашқы ұш қаржылық (операңиялық) жыл еткенде, банк 
қызметі тиімді болатынын;

- банктің тәуекеддіктерді шектеу талаптарын сақгауға жэне 
басқарудың қажетгі құрылымын құруға ниеттенетінін;

- банктің өзінің қызметінің жоспарларына сай келетін 
ұйымдық құрылымға ие болғанын;

- банктің өзінің қызметінің жоспарларьгаа сай келетін 
есептік жэне бақьшау құрьшымын иеленгенін көрсегпеуі 
бойьшша іске асырьшады.

Уәкілетгі орган өтініш берушіғе банк ашуға рұқсат беруден 
бас тартудың негіздемелері туралы хабарлауға міндетті.
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Ьанкті мемлекетгік тіркеуді уәкілетгі органның банк ашуға 
(трі еи рүқсатының жэне оның қүрьшташпылық қүноіттарьшың 
уіжілетгі органмен келісілгенін расташын қүжатгардың негізінде 
іділет органдары жүргізеді. Қүрьштайшьмар банкті мемлеісеттік 
і ірісеу үшін эділет органдарына уәкілетгі органның банк ашуга 
(к рі ен рүқсатын аггған күннен бастап бір ай ішінде баруга тиіс. 
ІІшіісті эділет органдарында мемлекеттік тіркегеннен кейін, банк 
оі і горт күнтізбелік күн ішінде тіркелген эділет органының 
белгісі жэне моріі қойьшган қүрьштайшылық шартгың жэне 
жаргыньщ жэне банкті мемлекетгік тіркеу туралы қуэліктің 
куоландырьшған көшірмелерін уэкілетті органға табыс етуге тиіс.

Банктік жэне басқадай белгіленген онерадняларды өткізуге 
лиңеизиялардыі өздерінің құзыреттері шегінде жэне уэкілетті 
орган, Үлттық банк белгілеген тэртіпте сондай-ақ банктер тураяы 
чаңға сэйкес, уэкілетгі орган немесе Үлттық банк береді.

Үлттық банктің немесе уэкілетті органның лиңензия берген 
ісезде банктердің ҚР заңдарына сэйкес жүзеге асыруына рүқсат 
етілген операциялардың атауларьш нақгьшауга қүқы бар.

Лиңензия берілгені үшін толеу көлемі мен тэртібі ҚР 
іаіщарында белгіленген алым альшады.

Банк операңияларын өткізуге лицензия алу үшін мемлекеттік 
гіркелген куннен бастап бір жьш ішінде өтініш беруші:

а) барлық үйьшдастырушылық-техникалық шараларды 
орындауга, оның ішінде уәкілетгі органның немесе Үлтгық 
банктің нормативтік қүқықгық актілерінің талантарына сай 
келетін түрақ- жайды жэне қүрал-жабдьщтарды эзірлеуге, 
сондай-ақ тиісгі біліктілігі бар қызметкерлерді жалдауға;

э) уэкілетті органньщ немесе Үлттық банктің нормативтік 
қүқықгық акгілерінде белгіленген талаптарға сай келетін 
жарғылық капитал иеленуге;

б) лицензиялық алымды телеген болуғіі тиіс.
Қосымша банк операцияларын өткізуге лицензия алу үшін, 

жүмыс істеп жатқан банк:
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1) қосымша банк олерацияларын өткізуге лицензия алуға 
өтініш білдірудің алдында өткен үш ай ішінде зақдық норма- 
тивтердің орындалуьш қамтамасыз етуге;

2) тәуекелдіктерді жэне ішкі бақылауды басқару жүйелерінің 
болуьша байланысты уэкілетті органның белгілеген 
талаптарының орьшдалуын қамтамасыз етуге;

3) банк операцияларьшың қосымша түрлерін өткізудің жалпы 
талантары туралы ережелерді беруге тиіс.

Банк операцияларын өткізуге лицензия беру туралы өтінішті 
лицензия беру гуралы құжаттар табыс етілген күннен бастап бір 
ай ішінде уәкілетті орган немесе Үлтгық банк қарауға тиіс.

Банк операцияларьга үлтгық жэне (немесе) шетел валю- 
тасында өткізуге лицензия шектеусіз мерзімге беріледі жэне 
үшінші адамдарға беруге жатпайды. Банк операцияларының 
барлық тұрлері лицензияда оларды өткізу туралы тікелей нүсқау 
болған жағдайда ғана жүзеге асырыла алады. Банк 
операцияларын өткізуге лицензия беру туралы шешім уэкілетгі 
органның немесе Үлтгық банктің рееми басылымдарында 
жарияланады. Банк операцияларын өткізуге берілген 
лицензияның тиісті түрде расталған көшірмесі банк клиенттері 
көре алатын жерге ілінуге тиіс.

Банк операцияларьга өткізуге лицензия беруден бас тарту 
мынандай:

а) «Банктер жэне банк қызметі туралы» Заңның 26-ба- 
бындағы 2 және 2-1 -тармақтарда белгіленген талаптардың кез 
келгені сақталмаған;

э) егер банк мемлекеттік тіркелгеннен кейін бір жыл ішінде 
лицензия алуға өтініш білдірмеіен жағдайларда орын алады.

Баңктердің қаржылык орнықтьшьнъга камтамасыз ету, 
олардың деиозит салымшыларының мүдделерін қорғау, сондай- 
ақ ҚР акша-кредит жүйесінің түрақтьшығын қолдау 
мақсаттарында уэкілетті орған банктер кызметін ретгеуді жүзеге 
асырады, оның ішіңце төмендегідей жолдармен:
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1) чаң нормативтерін жэне банктердің сақгауы міндетгі басқа 
нормшіар мен лимнтгерді, кұмэнді және үмітсіз активтерге қарсы 
можбүрлі шығьшдгірды белгілеу;

2) банктердің орыңдауы міндетті болып есептелетін норма- 
і иіч ік құқықтык актілерді шығару;

3) банктердің в;ызметін тексеру;
4) банюің қаржьшық жағдайын сауықтыру бойынша үсы- 

иыстар беру;
5) банктерге ыкрал еіудің шектеулі шараларын қолдану;
6) банктерге немесе олардың лауазымды адамдарына 

ы қі іалшаралар қолдану.
Банктің қаржылық жағдайының қойылатын талаптарға сай 

окендігі гу)эалы мәселені шешу мақсатында уэкіяетгі орган 
(іелгілі бір уақыт мерзіміне банк капиталының көлемін анықтауға 
құқылы.

ҚР екінші деңгейдеғі банктерінің депозиттер салымшы- 
ларының мүдделерін қорғау мақсатында депозиттердің міндетті 
ісспілдік жүйесі құрьшады.

Депозштердің міндетті кепілдіғін арнайы құрылған коммер- 
ңиялық емес ұйым жұзеге асырады.

Депозштердің міндетті кепілдік жүйесінің жүмыс істеуінің 
к.үқықіық негіздері, оның қатысушьшарыніЕщ құқықгары, міндет- 
гері ҚР зандарында айқындалады. Депозиттердің міндетті 
кегіілдік жүйесіне қатысу депозиттер қабылдауға, жеке 
гұлғалардың банк шоттарын ашуға жэне жүргізуге алған 
лицензиясы бар екіінші деңгейдегі барлық банктер үшін міндетті 
болып табылады.

8.4 Банкті қайта құру жане тарату ерекшеліктері

Банктердің ерікті түрде қайта құрылуы (қосылуы, бірігуі, 
бөлінуі, бөлекгенуі, өзгеруі) уэкілетгі орғанның рүқсатымен 
акцно- нерлердің жалпы жнналысының шешімі бойынша жүзеге 
асырылуы мүмкін.
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Банктің ерікті түрде қайта күрылуын өткізуге рүқсат алу 
туралы өтініш беру үшін, аталған банк акңионерлерінің жалпы 
жиналысының шешімі негіздеме болып табылады.

Банктің ерікті түрде қайта қүрьшуын іске асыруға уәкілетгі 
органның рүқсагын алу туральі отінішке келесідей қүжаттар:

а)банктің жоғарғы органьшың оны ерікті түрде қайта қүру 
туралы шығарған шешімі;

ә) банктің ерікті қайга қүрьшуының болжалды шарттарьш, 
формасын, тэртібі мен мерзімдерін сипатгайтын қүясапар;

б) банктің ерікті түрде қайта қүрылғаннан кейінгі есеп 
айьфысу теңгерімін қоса отырып, оның ерікті қайта қүрылуынан 
туған зардаптардың жэне (немесе) банктің ерікті түрде қайта 
қүрылуы нәтижесінде пайда болған заңды түлғалардың 
қаржылық болжамдары қоса тіркеліп берілуге тиіс.

Банктің ерікті түрде қайта қүрылуын өткізуге рүқсат алу 
туралы етінішті уәкілетгі орган оны қабылдағаннан кейін екі ай 
ішіңде қарауға тиіс.

Қайтадан күрылатын банк' банктің ерікті түрде қайга 
қүрылуын өткізуге уәкілетті органның берғен рүқсатьш алған 
күннен бастап, екі апта ішінде алда болатьш өзгерістер туралы 
тікелей хабарлау арқылы жэне екіден кем емес республикалық 
газетте тиісті хабарландыру жариялау жолымен өзінің барлық 
депозит салымшыларьш, клиенттерін, корреспондентгерін жэне 
борьннкерлерін (қарыз алғандарды) хабардар етуге міндепі.

Банктің қзйта қүрылуы нэтижесінде пайда болған завды 
түлғаларды мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу қолданьшып 
жүрген заңдарға сэйкес жүзеге асырьшады.

Банктің ерікті түрде қайта қүрылуын өткізуге уәкілетгі 
органның рүқсат беруден бас тартуына төменде келтірілген 
себептердің кез келгені негіздеме бола алады:

а) қайта қүрылатын банктердің жоғарғы органдарыньщ тиісті 
шешімдерінің болмауы;
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о) жорамалданып отырған қайта күру нәтижесінде депозит 
іииымшьшары мүдделеріне нұқсан келуі;

б) жорамавданып отырған қайта қүру нэтижесіңде заң 
мормативтерінің жэне өзге де сақгалуы міндетті больш 
гнбылатын нормалар мен лимнтгердің бүзылуы;

в) жорамалданып отырған қайта күру нәтижесінде монопо- 
лияға қарсы заң талаптарыньщ бүзылуы.

Баик қызметін уақытша тоқтатын қою банкке 
байланысты оньщ қаржылык жағдайын сауықтыру жэне оның 
жүмысының санасын жақсарту мақсаттарында уэкілетгі 
органның шешімі бойынша жан-жақіы экімшілік, заңдық, 
қаржылық, үйымдасты- рушьшық-техникалық жэне басқадай 
шаралар мен амалдарды мәжбүрлеп өткізу больіп табылады.

Банк қызметін уақытша тоқгатып қою төмендегі негізде- 
мелердің кез келгені:

а) кезекті үш ай ішінде меншік капитальшың жеткілікті 
коэффиңиенгін жүйелі түрде орындамау;

э) осы Заңның 48-бабында қарастырьшған негіздемелер 
бойынша іске асырьшуы мүмкін.

Банк қызметін уақытша тоқтатып қою режимін белгілеу 
уэкілетгі органның уақытша әкімшіліктің банкті басқару немесе 
банкті уақытша басқару бойынша шектеулі (бір жылға дейін) 
мерзімін тағайывдауы больш есептеледі.

Банк қызметін уақытша тоқтатьш қою банктің өзінің қара- 
жаттары есебінен жүзеге асырылады.

Уэкілетгі органның банк қызметін уақытша тоқтатып қоюды 
орындау туралы шешіміне банк акңионерлері сот тәртібівде он 
күн мерзім ішінде шағым бере алады, көрсетілген шешімге 
шағым беру банк қызметін уақытша тоқтатып коюға тосқауыл 
бола алмайды.

Уақытша экімшілікті (банкті уақытша басқарушыны) оның 
қызметкерлері, депозиттерге мівдетті кепілдік беретін үйымның 
өкілдері немесе «Банктер жэне банк қызметі туралы» Заңның 20-
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бабыньщ 2-тармаи>шда қарастырьшған ең төменгі талаптарға. сай 
келетін өзге де адамдар арасынан уәкілетті орган тағайьшдайды.

Банктің қызметін уақытша тоқгатып қою туралы шешімді 
уәкілетті орган ҚР-дың барлық аумактарына тарайтын екі 
мерзімдік баспа басылымында жариялайды. Банк қызметін 
уақытша тоқтатып қоюдың қолданылуы ның басталуына қарай 
жэне оның қолданылу мезгіліне:

а) банк акңионерлерінің эмнтенті (шығарушысы) аталған 
банк болып табылатын акңияларды пайдалануы жэне билік етуі 
бойынша қүдықгары тоқтатьша түрады;

э) банк органдарының өкілетгіктері тоқтатьшады, ал оның 
басшы қызметкерлері жүмыстан босатылады;

б) банкті басқару бойынша барлық қүзыреттер, сондай-ақ 
әмитенті аталған банк болып табылатын акңияларды пайдалану 
бойынша банк акңионерлерінің қүқықтары уақытша экімшілікке 
(банкті уақытша басқарушыға) отеді;

в) уақытша экімшілікке (банкті уақытша баскарушыға) 
ескергілместен жэне оньщ жазбаша келісімінсіз банк атьшан 
жзне соның есебінен жасалған мэмілелердің барлығы заңсыз деп 
танылады.

Банктің қызметін уақытша тоқтатып қою томеңдегі негіз- 
демелер бойынша доғарылады:

а) уэкілетгі органның шешімімен банк қызметін уақытша 
тоқгатып қоюдың белгіленген мерзімінің өтуі;

э) уэкілетті органның банк жүмысын уақытша тоқгатып 
қоюды мерзімінен бүрын аяқтау туралы шешім қабылдауы.

Банктің қаржылық жағдайын сауықтыру жэне жүмысының 
сапасын жақсартуға байланысты оның қызметін уақытша 
тоқтагып коюды аяқгау (оның ішіңде мерзімінен бүрын) аталған 
банкке қатысты уәкілетті орган немесе уақытша экімшілік 
(банктің уақытша басқарушысы) белгілеген барлық шектеулерді 
алып тастауға мэжбүр етеді. Оньщ үстіне уақытша тоқгатып қою 
мерзімі ішіңде қүрылтайшылық қүжаттарға енгізілген өзгертулер



мен толықгырулар, банктің басқару органдары жэне 
қы:шеткерлерінің. құрамы өзгермей, күшінде қалады. Банк 
қызметін уақытша тоқгатьш қою оның қаржылық жағдайын 
сауықтыруға жэне жұмысының сапасьш жақсартуға септігін 
тигізбеген жағдайда, уэкілетті орған банк заңдарында 
қарастырылған негіздемелерге сүйене отырып, банк 
онераңияларын өткізуге берілген лицензияның күшін жоюға 
қуқылы.

Банк мына жағдайларда таратьшуы мүмкін:
а)уэкілетті органның рүқсаты болса, оның акционерлерінің 

шешімі бойьшша (ерікті түрде таратылу);
э)ҚР заң актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімі 

бойынша (мэжбүрлі түрде таратылу).
Кредит берушілердің мүдделерін қамтамасыз ету және 

олардың қатысуымен банктердің ерікті жэне мэжбүрлі түрде 
таратылуы шараларында шешімдер қабыдцау мақсатыңда кредаг 
берушілер комитеті қүрьшады.

Ерікті немесе мэжбүрлі түрде таратылатын банктің кредит 
берушілері комитетінің қүрамын банктің тарату комисссиясыньщ 
үсынысымен уэкілетті орган бекітеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі неғізінде 
банктің оньщ ерікті түрде таратылуына рүқсат етуі туралы 
уэкілетті органға өтініш беруге құқы бар.

Өтінішке акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген 
банктің кызметін тоқтатуының мерзімдері жэне соған дайьщцық 
жасау кезендері туралы шаралар тізбесі; банктің міндеттері 
бойын- ша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін қаражатының 
жеткілікті екенін куэландыратын теңгерімдік есептемесі; тарату 
комиссиясы мүшелігіне үміткерлердің тізімі, оның ішінде 
филиалдарда немесе өкілдікгерде күрылатын оның 
бөлімшелерінің тізімі жэне басқа да қажетгі мэліметтер қоса 
тіркеліп берілуге тиіс. Қажетті мэліметтер тізбесі уэкілетгі 
органның нормативтік қүқықіық ажтілерінде айқьщцалады.
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Банктің ерікті түрде таратылуына рүқсат алу туралы өтінішті 
уәкілетті орган тиісті дэрежеде рэсімделген қүлсатгар 
кабылданған күннен бастап екі ай ішінде қарауға тиіс.

Банктің ерікті тұрде таратылуына рүқсат беруден бас тартқан 
жағдайда, уэкілетті орган банкті хабардар ете отырып, ол туралы 
дэлелді шешім шығарады.

Ерікті таратылуға рүқсат алған жағдайда банктің мүлкін жэне 
істерін басқару бойынша қүзыреттер берілетін (өтетін) оньщ 
филиалдары мен өкілдіктерін есепке ала отырып, банк тарату 
комиссиясын күрады.

Ерікті түрде таратьшатьш банктердің тарату комиссиялары 
қызметінің ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік 
қүқыктьщ актілерінде айқындалады.

Ерікті түрде таратьшатын брнктің тарату комиссиясының 
жүмысына бакьшау жасауды уәкілетгі орган жүзеге асырады.

Ерікті тұрде таратылуға рүқсат алғаннан кейін, банк ол 
туралы ортальщ эділет органьшың ресми баспа басьшымдарьінда 
хабарландыру жариялауға міндетті.

Тарату комиссиясы тарату теңгерімі жэне банктің таратьшуы 
туралы есептеме бекітілгеннен кейін жеті күн мерзім ішінде 
оларды Әділет министрлігіне жэне уәкілетті органға табыс еіуге 
міндетті.

Банкті таратуды аяқтау кезінде тарату комиссиясы 
белгіленген тэртіппен қүжаттарды сақтау үшін мүрағатқа 
откізуге жэне ол туралы уэкілетті органға хабарлауға міндетті.

Барлық кредит берушілердің талаптарын қанағаттандыруға 
қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, банк банкроттыққа 
үшырау неғіздемесі бойынша мэжбүрлі таратылуға жатады.

Ерікті таратылу үдерісін аяқгаудың мүмкін болмауына 
байланысты, уәкілетгі орган банктің қызметін мэжбүрлеп тоқтат- 
тыру (тарату) туралы сотқа арыз беруте қүқылы.
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Банкті мәжбүрлі түрде таратуды сот төмендегілерге:
а)банктің банкрот болуына;
э) банк заңдарында көзделген негіздемеяер бойыннха банктің 

банк операңняларын Өткізу лиңензняларынан айырылуына;
б) уәкілетгі мемлекеттік органдардың, занды жэне жеке 

і үлгалардьщ заң актілерінде қарастырылған басқа негіздемелер 
бойынша банк қызметін тоқгаттыру туралы арыз (талап-арыз) 
беруіне байланысты орындай алады.

Банктің төлеуге қабілетсіздігі және дәрменсіздігі уәкілетті 
органның заң норхматнвтерін (жэне басқа да сақталуы міңдетгі 
нормалар мен лимиттерді) есентеу әдістемесін, банк 
капиталының көлемін есепке ала отырып жасаған және сотқа 
і абыс еткен қорытьшдысы бойынша айқындалады.

Банк сот шешімі бойынша ғана белгіленген тэртіппен 
банкрот деп танылады. Дәрменсіз банкті таратуды оның креднт 
беруші- лерінің жэне банктің өзінің шешімімен соттан тыс іске 
асыруға жол берілмейді.

Банктің банкроттығы туралы іс бойынша тарагітардың 
бітімгершілік келісім жасау мүмкіңдігіне жол берілмейді.

Банкті банкрот деп тану жэне оны мэжбүрлі түрде тарату 
іуралы шешімді сот уәкілетгі органға жолдайды.

Банкгі мэжбүрлеп тарату туралы сот іс қозғаған күннен 
бастап:

1) банк құрылтайшыларыньщ (қатысушыларының), орган- 
дарының банк мүлкіне билік ету қүқығы жоқ;

2) соттардың таратылып жатқан банкке байланысты бүрын 
қабылдаған шешімдерін орындау тоқгатылады;

3) кредит берушілердің банкке талаптары тарату өңцірісінде 
ғана беріле алады (банкгің күнкөрісінің ағымдық шығыстарына 
байланысты талалтарды қоспағанда);

4) кредит берушілердің, салық қызметі органдарының 
талаіпары (оның ішінде даусыз (акңептісіз) тэртіпте 
қанағатгандыруға жататын) бойынша банктің банк шоттарынан
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ақша ондірш алуға, сондай-ақ банк мулкінен өндіріп алу 
айналысына жол берілмейді;

5) банктің лауазымды адамдарына оларға тиесілі банк акция- 
ларын иеліктен шығарып алуға тыйым сальшады.

«Банкхер жэне банк қызметі туралы» Заңның 48-1-бабының 
9-тармағында козделген жағдайларды есептемеғенде, банктің 
таратылуьша байланысты шығыстардың барлығы осы банктің 
қаражаттары есебінен төленеді.

Банк мұлкін бағалауды қодцаньшып жүрген заңдарға сэйкес 
тарату комиссиясы жузеге асырады.

Таратьшатын банктің аралық тарату теңгерімін жэне кредит 
берушілердің талаптарының тізілімін уәкілетіі орган бекітеді.

Аралық тарату теңгерімін бекіткенге дейін кредит беруші 
мен борышкердің бір түлғада дәл келуіне байланысты талаптарды 
өзара есепке алуды еткізуге рұқсат етіледі.

Аралық тарату теңгерімі бекітілгеннен кейін озара 
талаптарды есегасе алу аталған кредит берушінің талаптарын 
қанағаттандырудың тиісті кезегі келіп жеткеңде ғана өткізіледі.

Таратьшатын банкке талаптары талаптар құқықтарын басқаға 
табыстау шартынан (шартгарынан) туған кредит берушімен озара 
талаптарды есепке алуды өткізуге тыйым салынады.

Таратьшатьш банкгің мүлкін сатуды ҚР заң актілерінде 
козделген тәртіппен банктің тарату комиссиясы орындайды.

Банктің, оның ішінде банкроттық негізі бойынша
таратьшатын банктің тарату комиссиясының қызметіне бақьшау 
жасауды уэкілетті орган жүзеге асырады.

Банкті тарату туралы шешім қабылдаған сотгың уәкілетгі 
органнан банктің тарату комисснясының қызметіне байланысты 
кез келген ақпаратты сүратуға құқы бар.

Тарату комиссиясы сотқа банкті тарату жэне тарату теңгерімі 
туралы уэкілетті органмен келісілген есептеме табыс етеді.

Сот банкгі тарату және тарату теңгерімі туралы есептемені 
бекітеді жэне тарату өндірісінің аяқталғаны туралы қорытынды 
шығарады.



'Гарату комиссиясы заңды трсғаларды мемлекетгік тіркеуді 
жүзеге асыратын әдіпет органына жэне уәкілетті органға 
қорытындының көшірмесін жолдайды.

Банкті таратуды аяктағаннан кейін тарату комиссиясы 
белгіленғен тәртіппен құжаттарды сақтау үшін мүрағатқа 
откізуге және ол туралы уәкілетгі органға хабарлауға міндетті.

Банктің конкурстық тарату жиыны осы Заңца айқындалған 
срекшеліктерді есепке ала отырьш, колданылып жүрген заңдарда 
Оелгіленген тәртіппен қалыптасады.

Банктің конкурстық тарату жиыньша Қазақстан Реснублика- 
сының секьюритизация іуралы заңдарына сэйкес шығарьшған 
облиғациялар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын 
болінген активтер жэне кепілге салынған мүлік енгізілмейді, ал 
кепіл мүлік ипотекалық облигациялар бойынша томендегідей 
қамтамасыз ету больш табьшады: ипотекалық түрғын үй қарызы 
(ипотекалык куэлікгі қоса отырып) шартгары бойынша талаптар 
құқықгары, сондай-ақ ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары 
(корсетілген облигацияларға меншік құқығы оларды 
иеленушілерде пайда болған немесе оларға мәмілелер немесе ҚР 
заң актілерінде қарастырылған басқадай негіздемелер бойьшша 
откен жағдайларда). Тарату комиссиясы көрсетілген мұлікті жэне 
Қазақстан Республикасьшың секьюритизация туралы заңдарына 
сэйкес шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету 
болып табылатын белінген активтерді: кредит берушілермен - 
корсетілген облигацияларды иеленушілермен ҚР бағалы қағаздар 
парығы туральі заңьша сэйкес есеп айырысу үшін, ипотекалық 
облигацияларды немесе Қазақстан Рес- публикасыньщ 
секьюритизация туралы зацдарына сэйкес шығарьш- ған 
облигацияларды иеленушілердьщ өкіліне өткізіп береді.

Конкурстық тарату жиынын қалыптастыру кезінде оған 
үшінші тұлғаларға жататын жэне банк-кастодианға сақгау жэне 
есепке алу ұшін сеніп тапсырылған бағалы қағаздар, сондай-ақ 
жинақгаушы зейнетақы қорларының зейнетақьшық ажтивтері,
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инвестициялық қорлардың активтері, есепке алу және еақтау 
үшін сеніп тапсырылған немесе оның қаржы қүралдарына 
ор напастыр ыл ған арнайы қаржы компанияларының бөлінген 
акгавтері енгізілмейді. Зейнетақы активтері, инвестициялық 
қорлардьщ активтері, арнайы қаржы компанияларының бөлінген 
аісгивтері жинақтаушы зейнетақы қорының, акционерлік 
инвестициялық қордың, арнайы қаржы компаниясының немесе 
инвестициялық қордың үлестік жарна басқару компаниясы 
баскарушысының өтініші бойынша басқа банкке аударылады.

Ңорытынды:
Таратылагын банктің кредит берушілерінің талаптары, оның 

ішінде банктің банкроттығына байланысты талаптар Қазақстан 
Республикасының «Банктер жэне банк қызметі туралы» Заңында 
белгіленген тәртінпен қанагатгандьфьшады.

Бақылау сүрақтары:
1 .Банк ақпаратының түсінігі мен маңызы.
2. Қарыз шарты түсінігі.
3. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру шартының түсінігі 

мен белгілері.
4. Банк салымы шарты.
5. Инкассо бойынша есеп айырысу.
6. Электрондық ақша жүйесінің пайда болуы жэне жетілуі.

Тест сүрақгары:
1. Екінші деңгейге қаңцай банктер жатады?
а) коммерциялық банктер /дүрыс/
в) Сбербанк;
с) Ломбард.
2. Депозиттік банк жүмысы?
а) денозипер қабылдау жэне заңмен тиым салынбаған басқа 

да банкілік операцияларды іске асыруга қүқығы бар банк /дүрыс/
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в) депсвиттер қабылдау; 
с) инвестиция қабылдау.
3. Инвестициялық банк жұмысы?
а) портфельді жэне тікелей инвестицияларды іске асыру 

агаулы банвтөрдің қызметінің негізгі түрі /дұрыс/ 
в) ижестиция қабьшдау; 
с) депозиттер қабылдау.
4. Мемлекетаргшық банк жұмысы?
а) халықаралық шарт негізінде құрылған жэне сол шарт 

негізінде қызмет ететін банктер /дұрыс/ 
в) халықаралық есеп айрысу; 
с) есеп айырысу шарты.
5. Банкілік құқықгың ерекше құралдарьша не жатады? 
а) екеуіде жатады /дұрыс/
в) пришдиптер мен презумпіщялардың өнделген жүйесі 
с) іскерлік лайналым дәстұрлерін кең к:өлемде енгізу;
6. Башсілік құқықтың ерекше құралдарына мьшалар да 

жатады ма?
а) ия /дұрыс/
в) диспозитивтілікті дамыту
с) банкілік қызметгің құқықтық тэртіптерін субьектілері мен 

объектілері бойынша дифферециялау;
7. Сақгандыру нормалары банкілік құқықгың ерекше 

құралдарына лсатады ма?
а) ия /щгрыс/ 
в) мүмкін емес; 
с) жоқ.
8. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында банкілік 

құқық проблемаларымен байланысты көптеген өзгерістер болуда. 
Атап айтқанда:

а) бэрі /дүрыс/
в) үнемді жэне ыңғайлы болып табылатьш, қолма-қол 

ақшасыз есептесудің ролі артуда жэне сонымен қатар, 
есептесудің жаңа формалары қолдануда;
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с) ақша айналым ретгейтін институтгардың ролі артып, 
кеңейе түсуде, ақша айналымен іске асыруға компьютерлік 
технология енгізілуде;

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1.Ерпылева Н.Ю. Международное банковское нраво: 

Учебное пособие,- М.: Дело, 2004.
2. Жарковская Е.П. Банковское дело. М.: Омега~Л, 2005.
3. Трофимов М. Финансирование под уступку денежного 

требования // Бизнес-адвокат. -  2005. -  №> 9.
4. Гражданское право: Учебник. Ч. I / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. -М .: Проспект, 2009.

Негізгі әдебнеттер:
1. Осипов Е.Б., Омурчиева Ә.М. Қазақстан Республикасының 

банк қүқыгы. Алматы, 2009ж. 2516.
2. Давыдова Л., Райманов Д., “Банковское право Республики 

Казахстан”. Алматы, "Жеті жарғы". 2000г.
3. Гражданское право Республики Казахстан. Учебник. 

Алматы 2009
4. Рынок ценных бумаг. Учебник. /Под редакцией 

ГалановаВ.А., Басова А.И./ М., Финансы и статистика, 1996г.
5. Найманбаев С.М. ҚР банк құқығы. Алматы, Жеті жарғы 

2008ж.
6. Красавина Л.Н., "Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения". М., "Финансы и статистика", 2000
7. Найманбаев С.М. ҚР Қаржы құқыгы. 2004 жьш, Алматы қ.
8. Худяков А.И. Финансовое право РК. Алматы, 2006 г.
9. Мухиддинов Н.Б., Найманбаев С.М., Серимов У.С. 

Қаржьшар саласьш басқарудың құқықтық негіздері 2004
10. Худяков А.И. Основы теории финансового права.- 

Алматы, «Жеты жаргы» 1995г.
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Қосьшша әдебиегтер:
1. Ьелов В.А., "Практика вексельного права". М., учебно- 

м ісультативный центр "ЮрИнфоР", 1998г.
2. Финансы. Оксфордский толковый словарь. М., Весь мир. 

I <>‘)7г.
3. Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и 

поплизионном праве капиташистических стран // Лунд Л.А. 
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1999г.

4. Сперанский М.М. План финансов /В сб. «У истоков 
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9-тақырып.
БАНК АҚЛАРАТЬШ Қ¥ҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

Жоспары:
9.1 Банк ақпаратының түсінігі мен маңызы.
9.2 Банк құпиясының түсінігі мен мазмұны.
9.3 Банктердің банк ақпаратын беру тәртібі.

9.1 Банк ақпаратының түсінііі мен маңызы

Банк ақпараты - кредит үйымының ол үшін көзделген заң 
және лиңензия негізінде банк операңияларын орындауына 
байланысты туатын акпарат.

Банк ақпаратының негізгі екі түрі бар:
1) банктің көпшілік қолды ақпараты. Бүл, алдымен, - кредит 

ұйымдарын гіркеуге жэне лиңензиялауга қатысты бөліктегі 
көпші- лікқолды мемлекетгік ақпараттық ресурстан гұратын 
ақпарат;

2) кредит ұйымдары жарнялауға жэне өз клиентгерінің 
назарына жеткізуге міндетті ақпарат.

Банк ақпараты банк қатынастарына қатысушьшарға олардың 
өз еріктері бойынша жэне оз мүдделерінде эрекет ету үшін жэне 
ондай кезде олардың әрекеттері құқық қорғау шеңберінен 
шықпай- тын болуы үшін аса қажет.

Барлық субъектілер ақпаратқа мұқтаж. Олардың барлық- 
тарында, әдетге, ақпараттьщ эртұрлі көлемі болады. Ең аз ақпарат 
алушылар - жеке тұлғалар. Оларға байланысты кредит ұйымы - 
бұл аса күпггі тарап. Олар кредит ұйымы туралы жеткілікті 
мағлұматы болмаса да, оған сенім білдіруге мәжбүр. Бұл жерде 
асимметриялық ақпарат пайда болады. Бір затқа қатысты 
таралтгардың (банк пен салымшының) эртұрлі ақпараттары болуы 
мүмкін.
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1'жінші жагъшан, кредиг ұйымдары да өздерінің клиенттері 
иишіиде көншіліктің қолы жететін ақпаратты алуға мұқтаж. 
Коиніілікқолды болуға тиіс ақпаратгың болмауы банк жүйесінде 
иурмс емес шешімдердің қабылдануы қаупін туғызады. Айтьшып 
шкондей, кредит ұйымдары келтірілген (тартъшған) 
і пражаттарды, яғни озінікін емес, бөтен ақша қаражаттарын 
прмгшастырады. Бұл кезде ең бастысы - тэуекелдіктерді, оның 
имінде кредит тэуекелдіктерін басқару больш табылады. Ал 
кродит тәуекелдіктерін тиімді басқару үшін, оньщ қарыз алушы 
гуралы қажетті акдараты болуы керек. Мысалы, егер кредит 
үйымының қарыз алушыньщ құқықгық қабілеті, оның қаржылық 
жагдайы туралы ақпараты болмаса, оңга ол е?іңе жоғары 
юуекелдік алуға мэжбүр. Қарыз алушы кредитін қайтармауы 
иомесе оны мерзімі өтіп кеткенде қайгаруы мүмкін. Тиісінше, 
кредит ұйымыньщ толем қабілетінің жоғагау қаупі тууы мүмкін, 
ал ол, өз кезегінде, мысалы, салымшыньщ ақшасын қайтара 
илмай қалады немесе оны уақытьшда қайтара алмайды. Қа

9.2 Банк құішясының түсінігі мен мазмұны.

Банк құпиясы-кредит ұйымдары мен олардың кяиентгері 
арасында, сондай-аіқ кредит ұйымдары мен ақпарат алғысы 
келетін адамдар арасында қалыптасатын ерекше қатынастардың 
негізін құрайтын аспектілердің бірі. Банктік құкық башстік 
кредиттік қатыңастарды ресімдеуге, реггеуге, эсіресе 
үйымдастыруға ат салысады жэне аталған катынастарға қызмет 
корсетеді.

Банктік кредитгік катынастарды ұйымдастыру барысында 
кредитор банк пен кредит (несие) алушы ішиентгің арасындағы 
міндетгемелік байланыстар (карым-қатыңастар) тэртіптелінеді, 
болашак кредитгік катьщастар субъектілерінің шеңбері 
айқындалады жэне олардың құкықгары мен міндегтері 
белгіленеді.
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Банктік кредигтік қатыңастардың міндеттемелік сипатыңың 
негізгі элементіңе банктік кредиггі (ақша каражатың) тек белгілі 
мерзім ішінде уақытша пайдапануға беру аркылы ерекшеленетің 
«несиеге алынған» ақша Қаражатьщың кайтарымдылығы жатады.

Банктік кредиттік катыңастар маңызы-мэні бойынша 
экономикалық-құкыктық категория болып табьшады жэне 
берілген кредиттіңқайтарымдьшығы міндеттілігіне негізделеді.

Банктік кредиттік қуқықгық қатьщастардың катысушысы 
Қазақстан Үлтгық Банкі мемлекетгің ақша-кредит саясатың 
эзірлеуғе жэне жұргізуге ат салысады, өзінде (Қазақстан Үлтгық 
Банкінде) банктік шотгар ашқан банктер мен өзге де заңцы 
түлғаларға банктік кредит береді, сондай-ақ, банкгер үшін сонғы 
сатыдағы кредитор болып табьшады.

Қазақстан Үлтгық Банкі өзінің Басқармасы белгілеғен тэртіп 
пен шарпъшьщ негізінде өзінен банктік кредит алған банктер мен 
басқа да ұйымдардың осындай кредитгері бойынша Қазақстан 
Үлтгық Банкі алдыңдағы борыштарын қайта құрьшымдай алады.

Қазақстан Үлтгық Банкі банкгік кредиттер бойынша 
сыйақының (мүдденің) ставкаларын ретгейді, сондай-ақ 
жоғарыда айтқанымыздай Қазақстан Үлтгьщ Банкіде ашылған 
банктік шотгардың иелеріне бір жылдық мерзімге өтімділігі 
жоғары (тәуекелсіз бағалы қағаздармен жэне басқа да 
активтермен камтамасыз етілген) кредиттер береді.

Қазақстанның Даму Банкі инвестициялық жобаларды орта 
ұзақ мерзімді кредиттеуді, Қазақстан Республикасы 
резидештерінің экспорттық операцияларын кредиттеуді жүзеге 
асырады.

Коммерциялық банк банктік кредиттік құқықгық 
катыңастардьщ тұрақіы субъектісі ретіңде Қазақстан 
Республикасының Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды 
ретгеу жэне кадағалау Агентгігі берген лицензия негізінде 
акылылық, мерзімділік жэне қашарымдылық талаптарына 
сәйкес, заемдық (кредитгік Деген дұрыс болар еді)
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оморнцияларды, яғнй қолма-қол және қолма-қол емес нысанда, 
шо і ел вапютасымен де кредитгік шартга белгілеңген мөлшерде 
иқша қаражаттарын несиеге беру операцияліарын жұзеге асырады.

Коммерциялық банк ясүзеге асыратыц кредиттік 
(іисрацияларға қатысты жалпы мэн-жайлар ғуралы ережелерді 
Гшшсгің Директорлар көнесі бекітеді және осы жалпы жай- 
жагдайлар:

1 )берілетің несиелердің шекті сомасы мен мерзімі;
2)несиелер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасыеьщ шекті 

молшері;
3)банктік несиелер бойынша сыйақы (мудде) төлеу жэйттері;
4)банк кабьшдайтың, банктік несиені қамтамасыз етуге 

койылатың талаптар;
5)кредитор банк пен оньщ клиентіңің қүқықтары, міндехтері 

жэне жауапкершілігі;
6)банктік кредитгік операцияларды жүргізу ставкалары 

сияқты жэне т.б. мэліметтер мен рэсімдерд«;н тұрады.
Коммерциялық банктің атыңан жэне оның есебінен кредиттік 

мэміле жасау барысында банктің кредитгік комитетіңің қызметі 
ерекше жолға қойылуға тиіс.

Кредитор банқ пен оньщ несие алуппл клиенті арасьшдаеы 
банктік кредиттік катыңастар тиісті заңнама жэне кредиттік 
шартгар негізінде жүзеге асырьшады.

9.3 Банктердің банк ақпаратын беру тәртібі.

Башстер жүзеге асыратьщ эмиссиялық операциялардың 
мақсатыңа өз капиталын қалыптастыру жэне үлғайту, өзінің 
активті операцияларын жургізуге жэне иннестициялауға кажетті 
ақша каражатгарью тарту, сондай-ақ меншікке бақылау жасау 
үшін акционерлік қоғамның капиталына катысу жатады. Тиісті 
бағалы каға:», түрін эмиссиялау алдыңца банк тарапынан оның 
өтімділігі, айналымдығы, номиналдық бағасы, эмиссиялық 
бағасы жэне рыноктық бағамы есепке алынады,
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Банк кұжатты және кұжатсыз нысандағы аталымды (атаулы) 
акциялар, тек кұжатгы нысандағы ұсьшбалы акциялар шығара

Соньмен каТар банк шыҒаратың акциялар дауыс беретің 
жэне дауыс берілмейтің акциялар, жинақгаушы жэне 
жинақгаушы емес акциялар, айырбасталатың жэне 
айырбасталмайтың акциялар болып ерекшеленуі мұмкін.

Банк тарапынан акңиялар немесе облиғация эмиссиялау 
барысында бағалы қағаздарды шыгару іуралы шешім 
кабылданады; эмиссиялық проспектісі дайындалады; бағалы 
қағаз шығару жэне эмиссиялық проспектісі мемлекеттік 
тіркеуден өткізіледі; эмиссиялық проспектісі жарияланады; 
шығарьшған бағалы кағаздар сатылады (өткізіледі); бағалы 
қағазды шығару корьггьщцысы жарияланады.

Эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісінде:
1)эмитент (банк) пен оның. операциялық қызметіңің тұрлері 

туралы;
2)эмитентгің орналастырылған акцияларының он жэне одан 

да көп процентің иеленуші акционерлер (катысушьшар) туралы;
3) банктің басшы қызметкерлері, олардыңлауазымы 

жөніңдеғі сонғы үш жыл ішіндеғі, сондай-ақ банк 
орналастырған акциялардың оларға тиесілі саны жөніңдегі 
мэліметтер көрсетіле отырып, банкіің органдары мен 
құрылымдық бөлімшелері туралы;

4)баланстық кұны керсетіле отырып, банкгің активтері, 
сондай-ақ банк керсететің қызметгердің жалпы кұныңын бес 
және одан да көп процентің кұрайтың қызметті тұтыңушылар 
туралы;

5)банктің мүлкін бағалау гуралы;
6)кредиторлардың тізбесі көрсетіле отырып, банк 

активтерінің баланстық құныңың бес жэне одан да кеп процентің 
кұрайтың берешектер туралы;

7)банктің аффилирлеңген іұлғалары туралы;
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8)жарияланған эмиссиялық бағалы кағаздардың саны, 
плардың түрі, телеу тэсілдері, олар бойьшша кіріс алу, оньщ 
ішінде облигаңиялардың нақгьшы кұны, олардьщ айналыс 
мсрчімі және өтелу тэртібі туралы;

9)айырбасталатың бағалы қағаздарды айырбастау тэртібі 
туралы;

10)облигаңия ү.стаушьшардың өкілі туралы;
11)төлем жүрғізу агенті туралы;
12)банктің бағалы қағаздарын үстаушылар тізілімі жүйесін 

жүргізуді жүзеге асыратьщ тіркеуші туралы мэліметгер орьга 
илады.

Бағалы кағаздарды эмиссиялау барысында банктер 
)митенттер ретінде көрініс табады.

Мысалы Қазақстан Үлтгық Банкі кысҚа мерзімді ноталарды 
(мемлекетгік бағалы кағаздарды) ұлтгық, валютамен де немесе 
шетел валютасымен де эмиссиялайды.

Өз кыска мерзімді ноталарьш шығару, орналастыру, 
айналысқа жіберу жэне өтеу тәртібі мен талаптарын Қазақстан 
Үлтық Банкі айқындайды.

Қорытынды:
Қазақстанның Даму Банкі өз функңияларын орьщдау 

мақсатыңца, Қаржы рыногы мен қаржьшық үйымдарды ретгеу 
жэне кадағалау жөніңцегі Қазақстан Республикасы Агенттігінің 
лицензиясынсыз үлттық валютамен де шетел валютасымен де 
эмиссиялық бағалы кағаздар шығарады.

Бақылау сурақтары:
1 .Банктерді қайта қүру
2. Банктерді ерікті қайта қүру
3. Банктерді еріксіз қайта күру
4. Банктерді тарагу
5. Банкті еріксіз тарату
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6'.Несйе ісерІИгестікхері 
' 7. Ломбардгар

Тест сұрақтары: '■•-•ч: / с йіт^г; ■,
1. Үлтгық Банктің ж ы г і д ы қ  есепке не кіреді? 
а) в жэне с кіреді /дұрыс/
в) ақша айналымы, кредит, банк жүйесінің қаржылары, 

валюталық жағдай туралы баяндама;
с) Үлттық Банктің өтжен жыл бойынша атқарған қызметі 

туралы есеп; Жылдық баланс, шығын мен пайда туралы есеп, 
табыстьі бөлу.

2. Номинал структурасын банкнотгар мен монетаггардың 
дизайьюың, банкноттар мен монеталардың қажетгі санын 
анықтайды, оларды жасауды қамтамасыз етеді Үлттық Банктің 
функңияларна жатады ма?

аі) ия /дұрыс/ 
в) мұмкін; 
с) жоқ.
3. Бұрын пайдаланылған банкноттар мен монеталарды 

ауыстыру, айналымнан шығару, сақтау және жоюды анықтау 
тэртібін бекіту Үлттық Банктің функңияларна жатады ма?

а) жатады /дұрыс/ 
в) жоқ;
с) мүмкін емес.
4. Қолма-қол банкнотгар мен монеталарды есепке алу, 

сақтау, тасымалдау ережелерін бекітеді Үлгтық Банктің 
функцияларна жатады ма?

а) ия /дұрыс/ 
в) мүмкін жатады; 
с) жоқ.
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10-гақырыи. 
ҚАРЫЗ ШАРТЫ

Жоспары:
10.1 Қарыз шарты түсінігі.
10.2 Банк қарызы шартының ерекшеліктері.

10.1. Қарыз шартыныц мазмры

Қарыз шаріъі бойынша бір тарап (заем беруші) басқа 
таралтың (заемшының) меншігіне (шаруашылық жүргізуіне, 
оралымды басқаруына) ақша немесе тектік белгілермен 
айқындалған затгарды береді (беруге міндеттенеді), ал заемшы 
заем берушіге дэл осындай ақша сомасын немесе осы тектегі 
және сападағы затгардың тең мөлшерін уақытында қайтаруға 
міңдеттенеді.

Заем шарты реалды шарт болып табылады, заңнамамен 
көзделген жағдайларда, ол консенсуалды болуы мұмкін. Реалды 
заем шарты ақша немесе затгарды беру туралы келісімге қол 
жеткізілген сәттен бастап бекітілді деп саналады (заңнамада 
мэнді жагдайдың не больга табылатындығы туралы арнайы 
жағдайлар жоқ, бірақ, Азаматгық кодекс нормаларының мәнісі 
бойьшша, бэрінен де бұрын оған оның пэні туралы жағдай 
жата,цы). Еғер шарт тарапгардың алдын ала келісіміне негізделсе, 
онда ол консенсуалды болып табылады.

Реалды заем шарты көп жағдайда бір жақгы болып табылады, 
өйткені заем беруші ақша немесе затгарды бергеннен кейін 
міндетгі тарап болып заемшы ғана табылады, ал заем берушіде 
оған талап қою қүқығы ғана болады. ҚР Азаматгық кодексінің 
717-бабының 2-бөліғіне сэйкес ақша мен затгарды бөлшектеп 
беру жүзеге асқанда да шарітьщ бір-жақты сипатгы сақгалады. 
Заемшьшың ақша немесе затгардың белгілі бір мөлшерін тиісті 
мерзімдерде қайтару міндетімен қатар заем берушіде ақша
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немесе затгарды одан әрі беру жөніндегі міндегі де болады. 
Осылайша, екі бір-біріне қатысты талаптар қоя алатын болады, 
бірақ олар қарама-қарсы бағытталған сипатқа ие емеё. Ақшаны 
(затгарды) бөліп-бөліп берудегі заем шарты реалды шарг болып 
габьшады, өйткені, ол ақшаның (заттардың) бірінші бөлігін 
берген сәттен бастап жасалды деп есептеледі.

Егер заңды актілермен немесе шартпен өзгеше көзделмесе 
заем шарты ақылы болып табылады. Заем шартының ақылы 
екендігі іуралы жалпы ереже ҚР Азаматгық кодексінің 718- 
бабыньщ 1-тармағыңда белғіленген. Бұрын егер сыйаідыға деген 
құқық шартпен тікелей көзделмесе, азаматтар арасындағы заем 
шарты ақысыз деп қабылданатын. Азаматтық кодекстің жаңа 
редакңиясына сәйкес жалпы ереже бойынша ақысыз болып 
заттар берілетін заем шарты табылады (ҚР АК-ң 718-бабының 2- 
тармағы). Мұндай шартта оның ақылығы ескерілетіні аз 
болғандай, сыйақының мөлшері мен нысаны (затгай) немесе 
ақшалай да ескертілуғе тиіс.

Заем шарты ҚР Азаматгық кодексінің 151, 152 -  шарты 
заемының облигаңиясы, қолхаты немесе оған заем берушінің 
белгілі бір соманы немесе заттардың белгілі бір мөлшерін 
бергендігін куәландьфатьш өзге де қужаг болған жағдайда тиісті 
жазбаша нысанда жасалды деп есепгеледі (ҚР АК-ң 716-бабьшың 
2-тармағы). Мәселені осьшай шешу заемшьшың міндеті кұрделі 
құралымды снпатқа ие емес екендіғінен жэне заемдық 
міндеттемеге кез келген біржақгы ақшалай міндетгеме айнала 
алатындығымен байланысты. Сонымен қатар заем жағдайлары 
туьхндаған сот талқылауы барысында одан әрі нақтылануға тиіс 
болады.

Заем шартының тараптары — заем беруші мен заемшы болып 
азаматгық құқықтық кез келген субъектілері шыға алады. Жеке 
тұлғалар әрекет қабілеттілікгің тиісті көлемін иеленбеу себебіне 
баланысты заем шаргының қатысушылары бола алмайды. Осы 
айтылған сөз құқық қабілеттілігі арнайы сипатқа ие болатын
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заңды түлғалгкрғк' Да қаіысіьі. Олар заем • берушілер больщ тек 
олар^дьщ жаоғйсыңца көзделген жағдайларда неіоеы завды тріға 
мүлкінің меншік иееінің нақты рүқсатымен ғаңа бода алады. 
Олар ақшаны өздерінің жарғыльщ қызметін немесе оларға заңмен 
рүқеат еаілгён кэсіпкерлій қьізметті қарлшландыру үшің қарызға 
ала алады. Бірақ мемлекеттік мекемелер үшін елеулі шектеулер 
көзделген, шарт бағаеьш төлеу үшін кейіңге қалдыру немесе 
бөліп-бөліп төлеудбн басқа олар заем қаражагіарьш тарга 
алмайды. " ' Ді'': ■ ч,

Заңды түлғалар мен азаматгарға кәсігщерлік қызмет регіңде 
азаматтардан заем түрінде ақша таріуға тыйьім еалынады (ҚР 
АІС-ң 715-6. 3 т.). Олар банкілік заем шартгары бойынша заем 
беруші ретінде болуға қүқылы емес.

Заем шартының пэні болып тектік белгілермен анықгалатьш 
ақша немесе затгар табьшады. Мүлікгік қүқықтар заем шартының 
нысанасы бола алмайды. Қазақстан Республикасының «Төлемдер 
нсәне ақша аударулары туралы» Заңы «қолма-қол емес ақша 
қаражаттары» түсінігін кеңінен пайдаланады, олар азаматтық 
қүқықтың дербес обьектісі болып табылмайды, өйткені олар 
бакнтен ақша алуға міндеттемелік қүқьщты ғана сипаттайды. 
Сондықган қолма-қол жэне қолма-қол емес ақшаларды 
шарттардың объеісгісі ретінде бөліп қарастырудың ешқандай 
тэжірибелік маңызы жоқ. Заем шартының нысанасы ретінде 
толық көлемде шетел валютасы бола алмайды, өйткені ол 
Қазақстан Республикасының «Валютальщ ретгеу туралы» 
Заңының 1-бабымен валюта қүндьшықтарына (валюталық реттеу 
объеісгіеіне) жатқызылған, ал валюталық қүндьшықтарға меншік 
қүқығы мен өзге де қүқықгардың өтуімен байланысты мәмілелер 
валюта операңияларына жатқызылған.

ҚР АК заем пэнін беру тэртібін реттейді. Заем пэнін беру 
мерзімдері, мөлшері жағдайлары шартта анықгалады. Егер 
шартпен өзгеше көзделмесе, заем пэні оны заемшыға беру немесе 
оның банкілік шотына ақша аударған сэтге берілді деп
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ссегггеледі. Заемшы заем алудан бас таріуға кұқьшы, бұл туралы 
ол заем берушіні оны берудің шартпен белгіленген мерзіміне 
дейін толығымен немесе ішінара хабарландыруға тиіс. 
Заемшьшың бас таргу құқығына тікелей заңнамада немесе 
шартта көрсегу арқылы тыйым сальшу мұмкін. Тектік 
белгілермен анықгалатын затгарды беру жөніндегі заем 
берушінің міндетін анықтайтын Азаматгық кодекстегі норма 
жаңа норма болып табьшады. Оларды беру сатьш алу-сату 
шаргтары бойынша заттарды сатушылармен беру жағдайы ұшін 
белгіленген, саны, сапасы, ьщысы мен-түйілуі бойынша 
көзделген талаптарды сақтаумен жұзеге асырьшуға тиіс.

Жоғарыда аталған нысаналы заем шартынан басқа 
Азаматтық кодекспен оның банк заемы шарты жэне мемлекеттік 
заем шарты сияқты тұрлері көрсетілген.

10.2 Банк қарызы шартының ерекшеліктері.

Банк заемы шарты бұрын банкілік ссуда (несиелік шарт) 
шарты деп аталатын. ҚР АК-сі бұл шартты дербес шарт түрі 
ретінде топтастыру талпынысынан бас тартгы. Банкіпік заемға 
жалпы заем шартына қатысты ережелерде, бірақ ҚР АК-ң 228- 
бабында көзделген ерекшеліктерді ескере отырьш қолданылады. 
Е.Б.Осипов орынды атап өткендей, бұрьш несиелік шарттың 
дербестігін жақгшған авторлар банктің бір уақытта мемлекетгік 
басқару органы жэне шаруашылық субьектісі регіндегі ерекше 
рөліне сұйенген. Ал, енді банктер бұл оларға көптеген арнайы 
талантар қойьшатынына қарамастан, кэсіпкерлік қызметтің 
субъектілері, бұл банк заемы шарты ұшін белгіленген талаптарда 
ескеріледі. Сондьщтан оғын толық көлемде азаматгьіқ-құқықгық 
ретгеу қолданьшады.

Банкілік несие шарты қазіргі танда зор маңызға ие. Қазақстан 
Республикасы Үлттық Банкінің 2001 жылға ақша несие 
саясатының негізгі бағьптарыньщ мэтінінен туьшдайтындай ол
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жұргізіп отырған жэне нәтижесінде екінші деңгейлі банктермен 
жүзеге асатын несие саясаты экономиканың нақты секторын 
дамыгу үшін жағдайлар қалыптастыруға бағытгалған. Қазірдің 
өзівде осы бағытта елеулі жетістіктерге қол жеткізілді. Мәселен, 
банктердің қаржьшық қорының қарқынды көтерілуіне 
байланысты олардың несиелік белсенділігі де артгы — 2000 жылы 
экономикаға несиелердің көлемі 85,6%-ға өсті жэне жылдың 
соңывда 276,2 млрд теңгені, яғни 1,9 млрд АҚШ долларынан 
артық соманы құрады. Осы тевденцияның қазір де сақталатынын 
айіуға болады.

Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі 
туралы» Заңы «ссудалық операция» тұжырымын сақтап қалғаи 
«ссудалық операция болып танктің басқа тұлғаларға мерзімділік, 
қайтарымдылық жэне ақыльщық шарттарымен ақша беруі 
табылады». Ссудалық операциялар банктің дирекгорлар 
кеңесімен немесе акционерлердің жалпы жнналысымен 
бекітілетін, оның ішкі несие саясаты гуралы Ережелеріне сәйкес 
жүзеге асырылады. Мұвдай құжат ішкі маңызға ие болатынына 
қарамастан, ол тиісті сол немесе озге банкпен бекітілетін заем 
шаргыньщ мазмұнына да ықпал етеді жэне бұл жерде теңестіруші 
фактор болып бірінші кезекге несиелеудің белгіленген орта 
нарықіық нормалары табылады.

Банк заемы шарты бойьгаша заем беруші заемшыга қарызға 
ақша беруге мівдеттенеді. Осылайша, кэдімгі заем шартына 
қарағавда, банк заемы шарты консенсуалды болып табылады. 
Сонымен бірге, заем пэнін заемшының меншігіне, шаруашылық 
жұргізуіне немесе оралымды басқаруына беру жүзеге 
асырылатын жағдайлар осы жағдайда да сақталады, яғни банк 
заемы шартының мазмұнында тұпкілікті айырмашылық жоқ.

Заем қатынастарының табиғаты бәрінен де бұрын реалды 
шаргтарға бейімделгенің ескере отырып, заем шартының 
мэселелері қарастырылған жұмыстардың авторлары эртүрлі 
козқарастар білдірген болатын. Мәселен, ЛА.Новоселова несие
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шартын екі түрде -  «классикалық» реалды заем түрівде жэне 
алдын ала шарт пен заемньщ элементтері бар екрекше өз алдына 
дербес конеенсуалды шарт ретінде қарасгыруды үсынған.

Е.Б.Осипов банк өзіне белгілі бір нысавда жэне белгілі бір 
жағдайларда несие беру мівдетгемесін апатын несие шарты, осы 
позидияньщ кейбір жақтастарының нікірі бойынша, заем 
шартьша аддын ала шарт болып табылады деген позицияны ең 
дүрысы деп санайды. Біздің ойымызша осывдай аралық 
позициялардың болуы азаматгық құқықіық сол кезеіще, қазіргі 
кезеңде де, қалыотасқан көзқарастар туралы түбегейлі қайта 
ойлану жағдайын бастан откізген және еткізіп отырғанымен 
байланысты. Бүдан әрі, банк заемы шартының консенсуалды 
сипатынын мүмкіндігіне сілмете жасаумен ғана шекгелуте болар 
деп ойлаймыз.

Банк заемы шарты, жоғарыда атап өтілгевдей, заем 
шартының бүл түрін өз алдына жеке қарастыруға себеп болатьш, 
басқа да ерекшелікгерге ие:

- заем беруші ретінде заем беруге Қазақстан Республикасы 
Үлггық Банкінің лицензиясы бар банк немесе өзге де завды түлға 
бола алады. Басқа заңды жэне жеке тұлғалар тек кэдімгі заем 
шартгарын ғана жасай алады. Қазақстан Республикасы Үлтгық 
Банк басқарамасының 29 тамыз 1997 жылғы № 314 қаулысымен 
бекітілген «Ломбардтар іуралы» Ережеге сэйкес, ломбард -  бүл 
Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің лицензиясы негізівде 
банкілік операциялар мен қызметтердің белгілі бір түрлеріи 
жүзеге асыратын банк болып табылмайтын завды түлға. Олардың 
қатарында жеңіл сатылатын құвды қағаіздар мен жылжымалы 
мүлікті кепілге алу арқылы қысқа мерзімді несиелер беру 
аталады;

- банк заемының пэні болып алдағы уақытга (банк заеііының 
консенсуалды шарты) жэне тікелей шарт бекіту сэгівде беріле 
алатың ақша табьнады;



- банк заемы шарты жазбаша нысанда жасалуға тиіс. Банк 
заемы шартының жазбаша нысаның сақгамау оның 
жарамсыздығына әкеп соғады;

- жалпы, сыйақы (мүдде) мен комиссия ставкалары, сондай- 
ақ банкідік қызмет көрсеткені үшін тарифтер банктердің 
өздерімен дербес белгіленеді. Заемды мемлекетгік банктер берген 
немесе ол мемлекеттің акдіа қорларыньщ есебінен берілген 
жағдайда заем берудің тәртібі мен шарттары заң актілерімен жэне 
уәкілепі мемлекеттік орғандардың актілерімен ретгелуі мүмкін. 
Бүл жағдайда заем беру заем берушінің міндеті болып табылады, 
ал оның жасасқан шарты заңнамада немесе уэкілетті мемлекетгік 
оргавдардың актілерівде белгіленген мівдетті ережелерге сәйкес 
болуға тиіс;

- банк заемы шарты бойынша заемшының міңцетгемелері 
банктің ақшалай қарыз есебіне заттарды қабьшдау жолымен 
тоқтатылуы мүмкін емес.

Банк заемының қайтарылу шарты заемшы міндетгемесін 
орывдауды қамтамасыз еіудің мівдеттілік дэрежесі кәдімгі заем 
шарттарына қарағавда елеулі түрде артық екенін білдіреді.

Банк мівдеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің айып 
төлеу, кепіп, кепілдік, кепіл болушылық сияқгы басқа да тиісті 
тәсілдерін таңцап, өз келісімін береді. Жоғары несие қабілегтілігі 
мен клиентгің сенімділігі жағдайывда ғана банк несиені 
қамтамасыз етусіз беру туралы шешім қабьшдауға қүқылы. 
Мүндай несие бланкгік деп аталады.

Банк бір заемшыға, банктік операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратьш банктер мен үйымдардан осы заемшы 
алған заем қаражатгарының көлемін есептемегевде, оның 
активтерінің орташа жьшдық қүньшан асатын жалпы сомадағы 
бланкілік несие беруғе қүқылы емес.

Евді мемлекетгік заем шартын қарастырайық. ҚР АК-ң 726- 
бабына сәйкес мемлекеттік заем шарты бойынша заемшы — 
мемлекет, ал заем беруші -  азамат немесе завды түлға болады. ҚР
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Д іііматгық кодексінен басқа бүл қатьшастар сондай-ақ 2 тамыз 
1999 жылғы Қазақстан Республикасының «Мемлёкетгік және 
мс млекетпен кепілдік берілген заем алу мен қарыз туралы» № 
164-1 заңымен репгеледі. Аталған заңның 2-бабында мемлекеттік 
ілом субъектілері толығырақ аңықталған. Мемлекетгіккё 
Ічігіақстан Республикасының Үкіметі мён Үлттық Банк Жүзеғе 
іісыратьш заем алу жатады. Б.үл жағдайда заем алу субъектілері 
болып тиісіңше Қазақстан Республйткасы жэне Қазақстан 
Рсспубликасының Үлтгық Банкі табылады. Сонымен қатар 
мсмлекеттік. заем алуды жергілікті атқарушы органдар жүзеге 
іісыра алады, заем ачу субъектісі - экімшіпік-аумақгық бірлестік 
болады.

Мемлекетгік заем шарты нысаньшы сіапатқа ие Мемлекетгік 
заем алудьщ мақсаттары заңнамамен немесе қүзіретті 
мемлекеттік орғандармен анықіалады. Қазақстан 
Республикасының Үкіметімен заем алу республикалық 
бюджетгің тапшьшығын қаржыландырз* мақсатында жүзеге 
асырылады. Үлтгық Банкпен заем алу Қазақстан 
Республикасыньщ гөлем балансын қолдау жэне Үлтгьіқ Банктің 
алтьш валюгалық активтерін толықтыру мақсатгарында, сондай- 
ақ, Қазақстан Республикасында өткізілетін ақша-несие 
саясатымен анықіалатын басқа да мақсатгар үшін жүзеге 
асырылады.

Жергілікті атқарушы органдардың заем алуы аймақтық 
инвестиңиялық бағдарламаларды қаржыландырумен байланысты 
жергілікті бюдлсетгің тапшылығын жабу мақсагтарьшда жүзеге 
асырылады.

Заңнамада мемлекеттік заемдар үшін шарт еркіндіғі 
сақталатьщдьнъх арнайы ескертілген. Мемлекеттік заемдар ерікті 
болып табьшады. Сол себеіггі мемлекетгік заем қатынастарына 
субъектілерді тарту тэсілдері болып оларға пайдалы жағдайлар 
белгілеу жэне қарызды қайтарудың жоғары дәрежеде кепілденуі 
табьшады.
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Мемлекетгік заем шарты заем берушінің шығарылған 
мемлекетгік облигацияларды, сондай-ақ заем берушінің 
заемшыдан одан қарызға берілген ақшаны немесе заем 
талаптарына байпанысты өзге де мүліктік баламаны, белгіленген 
сыйақыны немесе өзге де мүліктік қүқықтарды (осы заемды 
айналымға шығару шартгарымен) шартта көзделген мерзімде алу 
құқығын куэландыратын басқа да мемлекепік бағалы қағаздарды 
(құжаттық немесе құжатгық емес) алу жолымен жасалады. 
Мемлекетгік бағалы қағаздар (мемлекеттік заем шарттары) 
әрекет ету мерзімі бойьгаша үш түрғе бөлінеді. 1 жылға дейін 
айналымда жүретін бағалы қағаздар қысқа мерзімді, 1 жылдан 10 
жылға дейін орта мерзімді, 10 жылдан артық уақыт айналымда 
жүретін бағалы қағаздар ұзақ мерзімді шартгары басымды түрде 
қолданылады.

Қорытыңдм:
Заңнамада мемлекеттік заемдар үшін шарт еркіндігі 

сақгалатындығы арнайы ескертілген. Мемлекетгік заемдар ерікті 
болып табылады. Сол себепті мемлеқетгік заем қатынастарьгаа 
субъекгілерді тарту тэсілдері болып оларға пайдалы жағдайлар 
белғілеу жэне қарызды қайтарудың жоғары дәрежеде кепілденуі 
табьшады.

Бақылау сұрақгары:
1 Айырбастау нүктелері
2.Айырбастау нүктелерінің жұмыс істеу шарты мен тәртібі
3. Айырбастау нүктелерінде қолма -  қол шетелдік валютамен 

операцияларды жүргізудің тэртібі
4. Шетелдік валютамен жол чектерін төлеу операциялары

Тест
1.Қарыз нені білдіреді?
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а) тараіггардың біреуі (қарыз беруші) екінші тараііқа (қарыз 
нлушы) меншікке немесе жедел басқаруына тектес белгілерімен 
ішықталатын затгаір немесе ақша беретін, ал қарыз алушы сол 
іскіі затгарды немесе ақшаны қайтарыфи беруге мівдетгенетін 
і нарт /дурыс/

в) төлеуді білдіреді;
с) ақша бірлігінің алтындық құрамы.
2. Заем шарты бойынша?
а) бір тарап (заем беруші) басқа тараптың (заемшының) 

меншігіне (шаруашылық жұргізуіне, оралымды басқаруына) ақша 
иемесе тектік белгілермен айқывдалған заттарды береді (беруге 
міндеттенеді), ал заемшы заем берушіге дэл осындай ақша 
сомасын немесе осы тектегі жэне сападағы затгардың тең 
мөлшерін уақытьшда қайтаруға мівдеттенеді /дұрыс/ 

в) процент бойынша қарыз; 
с) кепіл.
3. Ломбард:
а) Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің лицензиясы 

негізівде банкілік операцшшар мен қызметгердің белгілі бір 
гүрлерін жузеге асыратын банк болып іабылмайтын заңды тұлға 
/дұрыс/

в) завды тұлға; 
с) жеке тұлға.
4. ҚР АК-ң 726-бабьша не қаралды?
а) мемлекетгік заем шаргы бойынша заемшы -  мемлекет, ал 

заем беруші — азамат немесе завды тұлға болады /дұрыс/ 
в) кепілдік; 
с) халықаралық шарт.
5. Қанша тұрге бөлінеді мемлекепік бағалы қағаздар 

шарітары:
а) 3 /дұрыс/ 
в) 5; 
с) 1-
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6. Қысқа мерзімді шартгары мемлекеттік бағапы қағаздар?
а) 1 жылға дейін /дурыс/
в) 3 айға;
с) 6 айға.

Пайдаланылган әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1.Гражданский процессуальный кодекс РК от 13 июля 1999ғ. 

(изменения и дополнения по состоянию на 22.07.2011г.)
2. Гражданский кодекс РК (общая часть) 1994г. (изменения и 

дополнения по состоянию на 12.01.2012г.)
3 .Гражданский кодекс РК (особеиная часть) 1999г. 

(изменения и дополнения по состоянию на 12.01.2012г.)
4.Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс) с изменениями и дополнения по 
состоянию на 01.01.2013г.

Негізгі әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасыньщ Констиіуциясы. 1995 

жылғы 30 тамызда өткізілген республикалық референдумда 
қабылданды.

2. Қазақстан Республикасының Азаматгық кодексі. 
Алматы: ЮРИСТ№ 2005.

3. Тасыбаева А.С. Банкілік құқық: оқу құралы. Алматы, 
1999.

4. Найманбаев С.М. Банктік құқық: Оқу құралы. — Алматы, 
Жеті жарғы, 2005.

5. Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики 
Казахстан. Алматы, Жеті жарғы, 2004 ж.

6. Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі туралы. 1995
ж. 30 наурыздағы Қазақстан Республикасыньщ заңы (соңғы 
өзгерістері 2005 жылы 8 шілдедегі ҚР Заңымен енгізілген).
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7. Қазақстан Республикасындағы банктер жэне банк 
қызметі туралы 1995 жылы 31 тамыздағы Қазақстан 
I *сспубликасының заңы (соңғы өзгерістері 2005 жылы 8 шілдедегі 
ҚР Заңымен енгізшген).

Қосымша әдебиеттер:
1. Жайлауова Г.М. «ҚР банк құықығы» пэнінен дэріс 

конспектісі, 2014 М.Әуезов атындағы ОҚМУ, ОӘБ қаралып 
мақұлданған.

2. Омарбаева Л.К. «ҚР банк кұықығы» пәнінен семинар 
сабағының эдістемелік нұсқауы 2013 ж. М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ, ОӘБ баспаға ұсыньшған.

3. Жайлауова Г.М. «ҚР банк құықығы» пэнінің оқу- 
эдісгемелік кехлені, 2014ж.

4. Рынок ңенных бумағ. Учебник. /Под редакңией Гапанова
В.А., Басова А.И./ Москва. Финансы и статистика, 1996г.
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11- тақырып.
АҚШАЛАЙ ТАЛАПТЫ БЕРШ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

(ФАКТОРИНГ ШАРТЫ)

Жоспары:
11.1. Факторинг шартының мазмұны, элементтері.
11.2. Қатысушылардың құқықтары мен міндеттері.

11.1 Факторинг шартының мазмүны, элементтері

Факторинг шарты екі түрлі қасиетке ие, оның мазмүны 
ңессия (талап етуді беру) сияқгы міндетгемедегі адамдардың 
ауыстырылу нысанын еске салады. Екінші жагынан, онда 
агентгің арнайы сипаттағы қызметтерді көрсетуімен 
сипатталатын агенттік кеолісімнің де элементтері бар. 
Фажторингтің мәнісі -  қаржылық немесе озге ұйымның тауар 
сатушысын сатып алу бағасьш алудан босату арқылы оның 
жағдайын елеуді түрде жақсартуында болып табьшады. Саіушы 
бұл кезде оның кэсіби қүзірет аясымен қамтылатьш 
функңияларды гана атқарады, ол тауарлар мен құжаттарды 
жөнелтуді жэне т.б. жүзеге асырады.

Факторинг экспорттық-импоргтық операңиялар аясында 
кеңінен қолданьшады. Мүнда субъектілерді мемлекетгік заем 
қатынастарьша тартудың тікелей және жанама факторларын 
ажыратады.

Тікелей факторинг кезінде бір ғана қаржы агенті болады: ол 
экспортердің (сатушының) елінде факторинг туралы келісімді 
экспортермен бекіткен экспорт бойынша қаржы агенті. Жанама 
факторинг кезінде екі қаржы агенті болады: экспорт бойынша 
қаржы агенті жэне испортер (сатып алушы) еліндегі импорт 
бойынша қаржы агенті. Жанама факторинг кезінде сатушының 
факторинг туралы келісімі белгілі болған шетелдік сатып алушы 
төлемді оз еліңде жүзеге асырады. Импорт бойынша қаржы
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гігенті экспорт бойьгаша қаржы агентіяе төлемді сатушы елінде 
іөлеңці, ол алынған соманы экспортерге береді. Экспортер мен 
импорт бойынша қаржы агенті арасында шарттық қатынаЬтар 
болмайды. Жанама факторингтің артықшылығы — қаржылық 
үйымдардың әрқайсысының, яғни экспорт бойынша қаржы 
агентінің және импорт бойынша қаржы агентінің, жергілікті 
клиентпен іскерлік қатынаста болуьшда. Сондықіан, 
халықаралық жеке құқықтық сипатқа ие емес факторингтің 
ачаматгық-құқықгық қатынастары туындайды. Факторингтің 
кұқықтық нысандары ретіңде ашылған жэне ашылмаған 
факторинг ажыратылады.

Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг) шарты 
бойынша бір тарап, қаржы агенті (фактор) ақшаны басқа 
тараптың, клиентгің билігіне береді немесе беруге міндетгенеді, 
ал клиент қаржы агентіне клиентгің (несие берушінің) осы 
ұшінші тұлғамен (борышқормен) қатынастарынан туындайтын 
өзінің ақщалай талабын қаржы агентіне береді немесе беруге 
міндетгенеді.

Факторинғ шарты екі жақты ақылы шарт. Факторинғ 
шартының екі жақгылығы кейінірек қарастьшыратын, тиісгі 
құқықгар мен міндетгердің шаргтың екі тарабында да 
туындайтынынан көрінеді, олар келтірілген анықгамада ашылган 
осы шарттьщ негізгі мазмұньмен қамтамасыз етілген.

Факторинғ шартының ақьшьшығы алдын ала келісілген 
соманы беруге жауап ретінде клиенттің факторға мұліктік 
құқықгы беруінен көрінеді. Факторинғ шарты реалды да, 
консенсуалды да сипагқа ие болуы мүмкін. Кейбір заем 
шарттарындағыдай ақшалай талапты беріп қаржьгаандыру 
шартының мақсатына құқықгық маңыз берілуі мүмкін. Жалпы 
ереже бойынша факторинг шаріының мақсаты маңызды болып 
табылмайды, тараптар көздейтін мақсаттар айқын болады, 
мәселен клиент шарт бойынша төлемді өз уақьітыңда жэне 
кепілді түрде алуды көздесе, фактор қандай да себептер боянша
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берілегін мүлікгік қүқықтық өзіне өтуіне мүдделі болады. 
Негізіпен фактордың қызығушылығы жүзеге асыралатын 
ақиіалай төлем сомасы мен өзіне өтетін талагітьщ іс жүзіндегі 
қүньіндағы айырмашьшықтан пайда габу мүмкіндігіне 
негізделеді.

Факторинг шарты міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз 
етудің ерекше тэсілі ретінде қолданылуы мүмкін. Борышқорға 
ақшалай талабын клиент, сонымен бірге озінің қаржы агенті 
алдындағы міндеттемелерін атқаруды қамтамасыз ету 
мақсатында да беруі мүмкін (ҚР АК 729-6.). Мұңдай жағдайларда 
факторинг шарты ақшалай галанты беріп қаржьшандырудың 
кэдімгі шартынан өз мазмүны бойынша ерекшеленуі мүмкін және 
клиент пайдасьша төлемді тоқгатуы немесе оның молшерін 
шектеуі мүмкін.

Факториш шаргының элементтері. Ақшалай талапты берігі 
қаржыландыру шарты аясында жүзеге асьфьшатын қызмет 
банкілік онерациялар қатарына жатады. Қазақстан 
Республткасыньщ «Қазақстан Республикасындағы банктер және 
банк қызметі туралы» Заңының 30-бабына сэйкес факторингтік 
операция; тауарлар (қызмет көрсету, жүмыс) сатып алушысынан 
гөлемді талап ету құқығын толемеу қаупінен бірге алу 
банктермен, Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінің 
лицензиясы болған кезде, жүзеге асырылады. Аталған заңды 
актінің 5-бабының мағынасы бойынша факторинг операңияларды 
үлттық банктің лиңензиясы негізінде башсілік операциялардың 
жекелеген түрлерін жүргізуге қүқылы болатын завды түлғалар да 
жүзеге асыра алады.

Жоғарыда келтірілген анықгамадан байқайтынымыз ақшалай 
талапты беріп қаржыландыру шарты екі жақты болып табылады. 
Сонымен бірге Азаматтық кодекс нормалары фактормен 
борышқор қатынастарын да ретгейді. Олардың қатьшастары 
қүқықгық қатынастар, фактор үшін орын алған сингулярлық 
қүқық мирасқорлығы аясында қальштасатынымен, олар клиент
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нен фактор, клиент пен борышқор қатынастарының сипатынан 
туындайтын кейбір ерекшелікке ие болады. Бүл жайдьі кейінірек 
тоқталамыз.

Клиент пен борышқор ретінде потенциалды түрде азаматгық- 
құқықтық міндеттемелердің, жеке сипатқа иелерінен басқа, кез 
келген қатысушылары бола алады. Бірақ бұл азаматгық- 
құқықтық институттың даму гарихы осы шарт түрін, ең алдымен, 
коммерңиялық айналым қатысушьшарының қатынастарына 
қолдануды қамтамасыз етгі.

Қаржыландыру жүзеге асырылатын беру пэні ретінде төлем 
мерзімі келген ақшалай талап (мұндай талап қойылып келген 
талап деп аталады) та, болашақта туындайтын ақша алу 
(келешектегі талап) құқығы да болуы мүмкін.

Беру пэні болып табылатын ақшалай талап клиенттің қаржы 
агентімен жасасқан шаргында қолданылып келген ақшалай 
талапты шарт жасалған кезде, ал келешектегі талапты -  ол 
туындаған кезден кешіктірмей анықгауға (теңестіруге) мүмкіндік 
беретіндей болып белгіленуге тиіс.

Қолданылып келген ақшалай талап шарт жасалған кезден 
бастап, егер бұл шартпен оның қаржы агентіне өтудің өзге сәті 
көрсетілмесе, қаржы агентіне ауысты деп есептеледі. Егер 
келешектегі ақшалай галап берілетін болса, ол (талап беру пэні 
болып табылатын) ақшаны борышкерден алу құқығы іс жүзінде 
пайда болғаннан кейін қаржы агентіне ауысты деп есептеледі. 
Кейбір жағдайгіарда қаржы агентінің талап ету құқығы белгілі бір 
оқиғаға байланыстырьшуы мүмкін. Яғни талап етуді беру соңдай 
оқиға туындағаннан кейін күшіне енеді.

Мұндай жағдайда ақшалай талапты беруді қосымша рәсімдеу 
талап етілмейді.

Факторинг шарты пэнінің құрамдас бөлігі болып клиенг 
пайдасына қаржы агентімен жүзеге асырылагын қаржьшандыру 
табьшады. Ол төлейтін ақша қаражаттары шартгың бағасы 
болады, сондай-ақ олар берілетін несиелердің мөлшерін
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құрайтын болады. Бұл аі<;ша сомалары шарт бойынша баға 
белгілеудің жалпы ережелеріне сәйкес анықтауға тиіс жэне өз 
құрамында фактор қызметгерінің нарықтық құнын да ескеруге 
тиіс. Қаржыландыру (несиелеу) мөлшері кез келген жағдайда 
берілетін ақшалай талаптың сипатгамасьша (мөлшеріне) тікелей 
тәуелді болатьгаын атап өткен жөн болар.

11.2 Қатысушылардың құқықтары мен міндетгері

Факторинг шаргыңа Қазақстан Республикасы Азаматгық 
кодексінің 239-347-баптарымен көзделген талап етуді беру 
туралы жалпы ережелер қолданылады. Тапартарға тән құқықтар 
мен міндеттердің ерекшеліктері факторинг қатынастарын арнайы 
реттейтін нормалармен белгіленуі мұмкін.

Клиент бұл шартты оған тиесілі талап етуге қатысты 
борышқордьщ келісімінсіз бекітуге құқылы. Бұган қоса, ақшалай 
талапты салу немесе оны шектеу туралы келісім болғанның 
озінде де жарамды ден танылады. ,;р

Клиент қаржы агентіне жарамды талапты беруге міндетгі. 
Бірақ ол жаңа несие беруші алдында борышқор ұшін кепілдеме 
беруші жэне кепіл болушы болмаса, осы талапты борышқордың 
орьшдамағаны ұшін жаушы болмайды.

Егер клиент борышқормен бекітілген шарт бойынша өз 
міндетгемесін бұзса жэне егер жағдайда (шарт жағдайларына) 
байланысты борышқор бұл соманы тікелей клиенттен өндіріп, 
алуға құқылы болса, клиент факторға төленген ақша сомасын 
борышқорға қайтаруға міндетті.

Кез келген міндеттемеде сияқты қаржы агенті оны тиісті 
тұрде атқаруға тиіс. Қаржы агентінің міндеттемені тиісті тұрде 
атқаруы шартпен көзделген колемдегі ақшаны екінші тараптың -  
клиенттің басқаруына (меншігіне) оз уақытысында беруден 
көрініс табады. Жоғарыда атап етілгендей, бұл шарттың мәнісі 
белгілі бір шамада заем (несие) қатынастарына жақьш.
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Ерекшелігі -  заемшының белгілі бір уақытган кейін тең 
мөлшердегі ақша немесе сол тектегі және сападагы заттарды беру 
жөніндегі дэстұрлі міндеті факторинг шартында кейбір 
ерекшелікті неленуінде. Оның құрылымы клиентке (заемшының) 
агалган міндетін өз талабын берумен алмастьфуға мүмкіндік 
береді (ол ақшалай болуға тиіс). Бірақ бұл клиенттің меншігіне 
факгордың ақша беру міндетін өзгертпейді.

Шартта фактор ақшалай талапты берудің орнына талапты 
жүзеге асырумен байланысты барлық ауьфпалықгарды өзіне 
қабылдайтын агентгік келісім элементтерінің болуы клиент үшін 
фактормен көрсетілетін қаржыландыру мөлшері берілетін 
ақшалай талап мөлшерінен кем болуға тиіс деген оның ойына 
сүйенеді. Бұл фактор көрсеткен қызметтерді жанама түрде төлей 
нысанына себепші болады. Бірақ фактордың осындай тектес 
қызметтерді керсетумен байланысты мамандандырылған 
кэсіпкерлік қызметгі жүзеге асыруы оған белгілі бір қауіптердің 
жүктелетіндігін білдіреді. Ақшалай тарапты беріп қаржылаңцыру 
шарты бойынша клиент қаржыландыру одан осы талапты қаржы 
агентінің сатып алуы жолымен жүзеге асырылғанда, соңғысы 
борышқрдан талапты орындау үшін алатын барлық сомаға 
құқықгы иемденеді, бірақ клиент өзі алған сома қаржы агенгі 
клиентіне төлеген сомадан аз болғаны үшін қаржы агенгі 
алдында жауапбермейді.

Фактормен қызмет көрсеіудің элементтері, оның 
міндеттемелері, клиент ұшін бухгалтерлік есеп жүргізу жэне беру 
пэні болып табылатын ақшалай талаптарға қатысты (ақшалай 
талаптар бойынша есептер беру) қүжаггарды көрсету, сондай-ақ 
клиентке осы талаптармен байланысты өзге де қаржылық 
қызметтерді көрсетуді қамтуы мұмкін екенің айқын көрініс 
табады.

Заңнама факторингті клйештің фактор алдындағы 
міндетгемесін қаміаімасыз еіу құралы ретінде қолдану 
мүмкіндігін ескере отырьш, ақшалай талапты қаржы агентіне
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беру клиенттің қарасы агенті алдындағы өз міндеттемесін 
атқаруды қамтамасыз еіу  тэсілі ретіңце жұзеге асырылған 
жағдайларда тараптардың құқықгары мен міндетгерінің 
ерекшеліктерін анықтайды. Егер шартпен өзгеше көзделмесе, 
өзіне талап етуді беру есебінен өз міндеттемесін 
қанагатгандырған қаржы агенті клиентке есеп табыс етуге жэне 
оған талапты беріп қамтамасыз етілген клиент міндеттемелері 
сомасынан асатын соманы беруге міндетті. Бірақ бұл жағдайда 
клиент те өз міндеттемесін сақтап қалады. Егер фактор оған 
клиенттің талап етуін беру есебінен оның міңдетгемесі бойынша 
толық қанағатіаадьфьшуға қол жеткізе алмаса.

Жалпы ереже бойынша талап етуді одан эрі беруге тыйым 
саланыда.ы Талап етуді одан әрі беру құқығы шарттың өзімен 
қаржы агентіне берілуі мүмкін.

Борышқордың құқықтық жағдайы -  ол талап етуді бергеннен 
кейін қаржы агенті (жаңа несие беруші) алдында міндетті тұлға 
болып табылатындығымен сипатгалады. Талап етуді берудің 
басқа да жағдайлары сияқты оның басқа тұлға алдында,ы 
міндеттерінің пайда болуы, туындауына ©зінің ешқандай қатысы 
болмайтьга заңдық фактіге байланысты анықгалады. Қалай 
болғанның өзінде де борьппқор қаржы агентіне телем жасауға 
міндетті. Міндеттемені орындай шарты болып оған оның жаңа 
несие берушісі больш фактор табылатындьпы туралы 
хабарламаны алуы табьшады. Хабарлама клиентпен не қаржы 
агентімен жасалуға тиіс. Хабарлама женіңдегі міңдет факторинг 
шартымен клиент немесе фактордың бір тарабына жүктелетін 
болады.

Хабарламада орындалуға жататын ақшалай талап нақты 
белгіленуге жэне телем жүргізілуі тиіс қаржы агенті керсетілуі 
керек.

Борышқор қаржы агентінен оған ақшалай талапты беру 
шындығында орын алғандығы туралы дэлелдеме беруді талап 
етуте құқылы. Дэлелдемелерді беру мерзімі қажетгі уақыт
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кезеңімен қисынды түрде анықталуға тиім немесе борышқор мен 
қаржы агенті бүл міндетгемені орындамаса, юорышқор клиентгің 
өзіне төлем жүргізуге қүқылы болады, яғни клиент алдында ол 
берген талап еггуді атқаруға қүқылы.

Борьшіқордың қаржы агенті алдында ақшалай талапгы 
орындауы оны клиенттің алдындағы тиісті міндетгемелерінен 
босатады. Қаржы агентімен белгіленген мерзімде оған талап 
етуді беру дәлелдемелерін бермеу салдарынан клиент (бастапқы 
несие беруші) пайдасына төлем жасаған борышқор қаржы 
агентінің пайдасына төлем жүргізу міндетімен босатылуға тиіс. 
Борышқорга тағы бір қүқық -  қаржы агентіне қарсы талаптар қою 
қүқығы беріледі (талалтар ҚР АК 370-бабына сәйкес қойылуға 
тиіс). Бүл талаптар борышқор мен клиент арасындағы 
қатынастардан қүралады. Қарсы талаптар қою шарты болып 
блрышқор клиенттің қаржы агентімен факторинг шартын 
бекіткені туралы хабарламаны алған сәтіңде олардың борышқор 
мен клиент шартшрына сэйкес болғандығы табылады. 
Борышқорға, клиентпен қатьшастарда болуына негізделген, 
қаржы агешіне қарсы талап қою қүқығын беру оған оларды 
сөзсіз қанағатгандыру қүқығымен бермейді. Егер бүл факторинг 
шартымен көзделсе жэне клиент оны борышқордың талаптары 
бар екендігі туралы ескертсе, қаржы агенті бүл талаптарды 
қанағаттаңдыруға тиіс. Егер клиент борышқор алодында 
міндетгемелердің бар екендігі туралы қаржы агентің ескертпесе, 
онда қаржы агенті борышқордың қарсы талаптарын 
қанағаттандырудан бас тартуға қүқылы.

Қорытынды:
Талапты берудің нәтижесінде қаржы агентіне төлешен 

соманы тікелей клиенгтен талап етуге қүқығы бар борышқор 
белгілі бір жағдайларда оларды қайтаруды қаржы агентінен талап 
ете алады. Бүл қаржы агенті клиент алдындағы талаптың берілуі 
бойынша оны қаржыландыруды жүзеге асырудағы міндеттерді



орывдамағаны не борышқордың алдындағы талаптың берілуіне 
байланысты қаржыландыруға жататын мівдетгемені клиенттің 
бұзғандығьш біле түра қаржьшавдыруды жүргізғені дэлелденген 
жағдайларда мүмкін болады.

Бақылау сүрақтары:
ІБанк ақпаратын қүқықтық реттеу
2. Қарыз шарты түсінігі.
3. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг).
4. Банктік қызмет көрсету шарты.
5. Төлемдер мен ақша аударымдарының құқықгық ретгеу

Тест сүрақтары:
1. Факторинг:
а) саудальщ-комиссиялық операциялардың бір түрі. 

Клиенттің айналымдық капиталын несиелеу мен түсівдіріледі 
/дүрыс/

в) түтынушы бағасы; 
с) бағалы қағаздар.
2. Қай баптарда факторинг шарты керсетілген:
а) ҚР Азаматтық кодексінің 239-347 баптарымен /дүрыс/ 
в) ҚР Қылмыстық кодексінің 239-347 баптарымен; 
с) ҚР Азаматтық кодексінің 205-216 баптарымен.
3. Бағалы қағаздар:
а) мүліктік қүқықтарды куэландыратын, табыфстың белгілі 

бір бөлігін алуға қүқық беретін қүжаттар /дүрыс/
в) белгілі бір мерзімге немесе рейске теңіз немесе эуе 

кемесін;
с) товарларға қатысты нарықгық бағаның негізівде жатқаи 

қүнның нысаны.
4. Қазақстан Республикасының орталық банкісі 
а) Үлтгық Банк /дүрыс/
в) коммерңиялық банктер; 
с) ломбард.



5. Үлттық Банктің негізгі міндеті
а) Қазақстан Республикасы Үлтгық валютасыньщ сыртқы 

жэне ішкі түрақтылығын қамтамасыз ету /дүрыс/ 
в) ақша аудару; 
с) несие беру.
6. Екінші деңгейге қандай банктер жатады? 
а) комм€:рциялық банктер /дұрыс/
в) Сбербанк; 
с) Ломбард.
7. Банкир:
а) банкілік операцияларды жұргізуге мамаңцырылған 

менеджер /дұрыс/
в) банкілік өтемділік; 
с) мемлекетгік орган.
8. Банкілік несие?
а) банкгердің, арнайы несиелік-қаржьшық мекемелердің 

кэсіпкерлер мен басқа да қарық сұраушыларга ақшалай ссуда 
тұрінде берегін несие /дұрыс/ 

в) банкілік аударым; 
с) бухгалтерлік баланс.
9. Қарыз нені білдіреді?
а) тараптардың біреуі (қарыз беруші) екінші тарапқа (қарыз 

алушы) меншікке немесе жедел басқаруына тектес белгілерімен 
анықталатьга заттар немесе ақша беретін, ал қарыз алушы сол 
текті заттарды немесе ақшаны қайтарыфп беруге міндеттенетін 
шарт /дұрыс/

в) төлеуді білдіреді;
с) ақша бірлігінің алтындық құрамы.
10. Заем шарты бойынша?
а) бір тарап (заем беруші) басқа тарапгың (заемшының) 

меншігіне (шаруашылық жұргізуіне, оралымды басқаруына) ақша 
немесе текгік белгілермен айқындалган заттарды береді (беруге 
міндетгенеді), ал заемшы заем берушіп; дәл осьшдай ақша
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сомасын немесе осы тектегі жэне сападагы заттардың тең 
мөлшерін уақытында қайтаруға міндеттенеді /дұрыс/
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12-тақырып.
БАНКТЖ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Жоспары:
12.1 Банктік қызмет көрсету.
12.2 Банктік шот шарты.
12.3 Ақша аудару туралы шарт.
12.4 Банк салымы туралы шарты.

12.1 Банктік қызмет корсету

ҚР АК-ң 38-тарауында банккілік қызмет көрсету туралы 
жалпы ережелер жинақгалған. Бұл шартгың мәнісі: Бір тарап 
(банк) екінші тараптың (клиенттің) тапсырмасы бойынша банктік 
қызмет көрсетуге, ал клиент, егер шаргга өзгеше көзделмесе, осы 
көрсетілген қызметке ақы төлеуге міңцеттенеді. Осьшайша, 
банктік қызмет көрсеіу шарты, жалпы ереже бойынша, 
консенсуалды жэне ақылы шарт болып табылады.

Біздің заңнама банкгік қызмет көрсетуге қатысты жалпы 
нормаларды бекіте отырып алға қарай кезекті қолдам жасады 
жэне осы бағытта ол кейбір көршілес мемлекеттердің азаматгық 
заңнамаларының алдында келеді. Мысалы, мұндай нормалар 
Қыргыз Республикасының Ресей Федерациясының Азаматтық 
кодекстеріңце жоқ. Болашақга аралас шартгардың жекелеген 
топтарын қальштастыру кезінде эрқашан да олардың өздеріне тэн 
белгілерін ажырата отьфып, жалпы түрде азаматгық заңнамада 
бекіткен орынды болады. Бұл жалпы құқықтық реттеу сапасына 
да оңцы эсер етеді.

Банктік қызмет көрсету шарттын ажыратудың маңыздылығы
-  оны жүзеге асыру барысында банк пен шаруашылық жұргізуші 
субъектілер арасыңцағы есеп айьфысу несие қатынастарының 
кем дегенде бір қатысушысының өзара қарым-қатьшастарының 
мэселелері шешілетінгінде. Осьшайша, бұл шарттар есеп
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іійырысу және несие қатынастарьшың алғы шарпары болып 
і абьшады жэне бірқатар жағдайларда оларды жұзеге асырудың 
гікелей тәрі ібін анықтайды.

ҚР Азаматтық кодексі банкгік қызмет көрсету шарттарының 
гөмендегідей түрлерінің гізімін келтіреді:

1) Банкгік шот шарты;
2) ақша аудару шарты;
3) банк салымы шарты, ол негізінен несиелік қагынастарды 

қамтамасыз ететін болгандықган жоғарыда қрасгырьшып өгкен;
4) заңнамамен немесе тараптар келісімімен козделген өзге де 

шарт тұрлері. Өз қаражаттарьша меншік құқығын жүзеге асыру 
мүмкіндігін клиеиггтің кедергісіз жұзеге асыру кепілдігін қүрған 
жағдайда банк шотгағы ақшаны пайдалана алады жэне төлем 
айналымына жэрдемдесетін шарттарды жүзеге асыру барьюында 
несиелік сипаттағы қатынастар пайда болады.

Есеп айырысу қызметтерін көрсеіу бойынша шартгарга 
төлем тапсырыстаірымен есеп айырысу шартын, тек шартын, 
аккредитивтермен есеп айырысу шартью, гөлем 
тапсырыстарымен, талаптар мен инкасаи.іқ бөлектермен есеп 
айырысу жүзеге асатьш қарыздың талаптарды инкассациялау 
шартын жатқызу қажет. Бүл топқа банк аралық есеп айырысумен 
байланысты шарггар да жатады: корреспонденттік қатьгаастар 
орнату чурапы піарг, клирингтік төлемдерде есеп айырысу 
шарты.

Банктік шотгармен байланысты шарттардан басқа, төлем 
айналымына жэрдемдесу бойынша банктік шарттарға металдық 
шотгарды жүргізу кезіңце бекітілетін металлдық шот шартың 
жатқызу қажет. Оның мәнісі -  сақталатын қүндылықтардың 
қүнын клиентгік есепке алудан көрінеді. Сондай-ақ, бағалы 
қаіаздар нарыгьшда клиринтік операциядан корінеді. Сондай-ақ 
бағалы қағаздар нарығында клирингтік операцияларды жүзеге 
асырумен байланысты піарттарды да еске салған жөн.
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Аталған шартгардың кейбіреулерін кейінірек қарастырамыз. 
Төлем айналымына эсер ететін банкті қызмет көрсету іуралы 
жалпы ережелер біздің курс заңнама құрылымына 
негізделетіндіктен қарастырьшады. Осы орайда банк пен 
клиентгің әрекетіестігі жұзеге асырьшатын түпкілікгі 
мэселелерді айқындау орынды болып табьшады. Бұл материалды 
одан эрі қайталамауға да көмектеседі.

Азамапық-құқықгық жэне есеп айырысу көзделген өзге де 
қатьшастардың әртүрлі субъектілері арасында есеп айырысуды 
жүзеге асыруға мүмкіндік түғыза отырып, банктер банктік 
қызмет көрсеіу туралы шартгар бекітілген түлғалардың 
мүдделерін сақтауға тиіс. Банктер клиенттердің шартгарындағы 
ақша қаражатгарьгаа иелік етуді тек қьшмыстық іс жүргізушілік 
жэне азаматгық іс жүргізушілік заңнаманың нормаларына сэйкес 
сот шешімі, терғеу, анықгау органдарыны ң және сот шешімдерін 
атқаратьга органдардьщ қаулылары бойынша ғана шектей алады. 
Ақша қаражатгарына иелік егуге тыйым салуды шектеу 
мерзімдері қьшмыстық іс жүргізушілік жэне азаматтық іс 
жүрғізушілік заңнамамен көзделген мерзімдерден аспауға тиіс. 
Тергеу мен анықтау органдарыньщ клиенггің ақшасына тыйым 
салу іуралы шешімдеріне заң актілерінде белгіленген тэртіппен 
сотқа шағым жасалуы мүмкін.

Заңды түлғалар мен азаматгардың ақша қаражаттарын 
олардың келісімінсіз алып қоюға тек соттьщ заңды күшіне енген 
үкімнің немесе шешімнің немесе сот бүйрығының негізінде ғана 
жол беріледі.

Банк қандай да бір негіздер бойынша ақша қаражатгарьга 
аудара отырып, төлеу жөніндегі барлық талаптарды 
қанағатгандыру үшін клиенттердің шоттарындағы 
қаражатгардың жеткілікгігін ескеруге міңцетті. Клиентгің немесе 
өзге түлғалардың төлеу жөніндегі өкімдерін атқара отырып, банк 
олардың келу кезектілігін (күнтізбелік кезектілігін) басшылыққа 
алады. Кпиентгің бакнтегі ақшасы клиентке қойылған кезекті



талапты қаиағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайларда, 
Қазақстан Республикасьшың заң аісгілерінде көзделген 
жағдайларды қоспағанда, банк аталған талапты қанағатгандыруға 
жеткілікті соманы клиепгтің пайдасьша гүсетін ақша есебінеи 
жинақтайды. Егер клиентке бірнеше талап қойылса, банк оларды 
і<;анағаттандырудың тиісті кезектілігін сақтайды. Бүл жағдайда 
банктік есеп айьфысуды реттейтін нормалар заңцы түлғалар 
мүмкін, олар таратылған кезде, ондіруге жұгіну кезектіліғін 
белгілейтін Азаматтық кодекстің жалпы бөлімнің нормаларына 
сэйкесгеңцірілген.

Бірінші кезекте адам өмірі мен денсаулығына келтірілген 
зиянды өтеу тураіы талаптарды, сондай-ақ алиментерді өтеу 
жөніндегі і^алаптарды қанағаттардыруды көздейгін атқарушы 
күжаттар бойынша ақша алу жүзеге асырылады.

Екінші кезекте еңбек шарты бойынша, оның ішінде келісім- 
шарт бойынша жүмыс істейтін адамдармен демалыс 
жэрдемақылары мен еңбекақы төлеу бойьшша, авторлық шарт 
жөніндегі сыйақы төлеу бойьюша есеп айырысу үшін ақша алуды 
көздейтін атқарушы қүжатгар бойышна ақша алу жүргізіледі.

Үшінші кезекте клиенттің бюджет алдындағы міндетгемелері 
бойынша ақша алу жүргізіледі.

Төртінші кезекге басқа да ақшалай талаптарды 
қанағаттандьіру көзделген атқарушы құжатгар бойынша ақша 
беру жүргізіледі.

Бесінші кезеюе клиентке қойьшған басқа да талаптарды 
қанағаттардыру үшін күнтізбелік кезектілік тәртібімен ақша алу 
жүргізіледі. Осылайша атқарушылық гүші бар күжаттарға 
негізделген талантарға азаматтық-күқықтық міндеттемелер 
бойынша несие берушілерден жэне клиенттердің өздерінен 
шығатын төлеу туралы өкімдер алдында басымдық беріиген.

Бір кезектілікке жататын талаптар бойынша ақша алу 
атқарушы құжаттардың (толеу туралы озге же окімдердің) түсу 
уақыты ойынша кезекгілікпен лсүзеге асырылады.
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Клиент болып табылатын занды тұлга тараған кезде кредит 
берушілердің талабын қанағаттаңдыру ҚР АК-ң 51-бабында 
тікелей көзделген кезектілікпен жүргізіледі (ҚР АК-ң 742-6 Зт.).

Банк құпиясын жария етпеуге банк кенілдік береді. Банк 
құпиясы — бұл банк депозиторлары, клиентгері мен 
корреспонденддетері шоттарьшьщ бар-жоғы, олардың иелері мен 
нөмерлері туралы, сол шотгар мен банктің өз шоттарындағы 
ақшалай қаражатіың қалдығы мен қозғалысы туралы, банк 
операциялары туралы (банк операіщяларын жүргізудің жалпы 
шарттарынан басқа); сондай-ақ клиентгердің банктің сейф 
жәшіктерінде шкафтары мен үй-жайларында сақгаулы жатқан 
мүлкінің бар-жоғы, олардың иелері, сипаты мен құны туралы 
мәліметгердің қатаң құпиялығының режимі. Тарату проңесіндеғі 
банкпен берілген несиелер туралы мэліметтер банк құпиясына 
жайпайды.

Банк құпиясын құрайтын міндетгерді беру тэртібі, сондай-ақ 
олар берілуі мұмкін субъектілер аясы Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Респубикасындағы банктер мен 
банк қызметі туралы» Заңының 50-бабына сәйкес анықталады.

Банктік қызмет көрсетудің кейбір 'іүрлерін банктік қызметтің 
жекелеген тұрлерін жұзеге асыратьш ұйымдар жүрғізуге құқылы, 
мысалы олар клиринг операңияларын жүргізе алады. Осындай 
ұйымдармен банктік қызметтердің жекелеген тұрлерін көрсету 
Азаматтьщ кодекспен жэне банкіік заңнамамен көзделғен 
тэртіпте жүзеге асырылады.

Азаматтық кодекстің 746-бабында банктік қызмет көрсету 
бойынша барлық жекелеген шарттар үшін маңызды болатын 
шартты тиісті түрде атқармағаны үшін жауапкершілік туралы 
норма көзделген. Ол банк жауапкершілігіне қатысты. Банк 
клиенттің шотына оның атына түскен ақшаны дер кезінде 
қабылдамаса, не оларды шоттан заңсыз альш тастаса, сондай-ақ 
клиентгің шоттан ақшаны аудару туралы, не шоттан беру туралы 
ңүсқайларын тиісті түрде орындамаса немесе мүлдем
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орындамаса, банк әрбір кешіктірілг-ен күн үшін осы сомалардьщ 
0,5 пайызын төлеуге жэне пайыздармен жабьшмаған шығын 
бөлігін өтеуге міндетті.

Клиентгің жауапкершілігі азаматгық құқықтағы 
жауапкершілік гуралы жалпы ережелерге, арнайы заңнамаға, 
сондай-ақ нақты шартгық нормаларға сәйкес анықталатын 
болады.

12.2. Банктік шог шарты

Банктік шот шарты бүл -  кешенді есеп айырысу 
міндетгемелерінің қүрамына кіретін қүқықтық қатынас. Онда осы 
шартгық қатынаспен қатар эрқашан да төлемдерді жүзеге 
асырумен байланысты күқықгьщ қатынастар да туьшдайды. Яғни, 
есеп айырысу міндетгемелерін жүзеге асыру әрқашан осы 
қатынастардың орын алуына тэуелді болады.

Қазақстан Республикасының «Төлемдер жэне ақша 
аударулары туралы» Заңында банктік шот банк пен клиент 
арасында салым (депозит) қабылдау бойынша шартгық 
қатынастарды көрсететін тэсіл ретінде жэне банктің төменде 
корсетілген операцияларды жүзеге асыруымен байланысты 
анықталады:

1) Клиентке тиесілі ақшалардың болуы мен пайдалануын 
банктің қамтамасыз етуімен байланысты;

2) Клиент пайдасына ақшаны қабылдаумен байланысты;
3) Банктік шот шартымен немесе банк салымы шартымен 

көзделген тэртіпте ақшаны үшінші түлғалардың пайдасына 
аудару туралы клиенттің өкімін орындаумен байланысты;

4) Егер бүл банк салымы не банктің шот шартымен 
көзделмесе, клиент ақшасын алу туралы үшінші тұлғалардың 
өкімін орындаумен байланысты;

5) Банктік шот немесе банк салымы шаргымен көзделген 
тәртіпте қолма-қол ақшаны клиентгеи қабылдауды жэне оған 
беруді жүзеге асырумен байланысты;
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6) Банктік шот немесе банк салымы шартымен көзделген 
тэртііхге, банкгегі клнентгің ақша сомасы жэне жүргізілген 
операцйялар туралы ақпаратты клиееттің талап егуі бойынніа 
берумен байланысты;

7) Банктік шот немесе банк салымы шартымен анықталатьш 
молпіер мен тэртіпте сыйақыны төлеумен байланысты;

8) Клиентке шартга, заңнамада немесе банктік тэжірибеде 
қолданылатын іскерлік айналым дағдьшарында козделген өзге де 
банктік қызмет көрсеіуді жүзеге асырумен байланысты. Банктік 
шоттар банк пен клиент банктік шот немесе банк салымы шартьш 
бекіткет кезде ашьшады.

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
баикіер жэне банк қызметі туралы» Заңының 20-бабында 
көрсетілгендей заңцы жэне жеке түлғалардың банктік шотгарын, 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратыи 
банктер мен үйымдардьщ корреспонденгтік шоттарын ашу мен 
жүргізу банктердің операцияларына жаткьізылады.

Банктік шот шарты бойынша бір тарап (банк) екінші 
тараптың (клиееттің) пайдасына түсетін ақшаны қабьшдауға, 
клеинтгің клиентке немесе үшінші түлғаларға ақшаның тиісті 
сомаларьш аудару (беру) туралы өкімдерін орындауға жэне 
банктік шот шартында көзделген басқа да қызметтерді корсетуге 
міндеттенеді.

Банктік шот шарты консенсуалды сипатқа ие. Ол оның 
барлық мэнді жағдайлары бойынша тараптар келісімге келген 
кезде жасалды деп есептеледі. Банктік шот шартының мэнді 
жағдайларына мыналар жатады: пэні туралы, банкте орналасқан 
ақшаны басқару тэртібі іуралы, банкпен қьізмет көрсету және 
оларға ақы төлеу тэртібі туралы жағдайлар. Банктік шот 
шартының қосымша жағдайлары заңнамада көзделуі мүмкін. 
Банктік қызмет көрсеіу аясында бекітілетін шарттардың 
ерешелігі -  оның жағдайлароы, соның ішінде банктік шот 
жүргізу жағдайында, банк заңнамаларымен
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анықталатындығында. Бұган қоса, башсгер Қазастан 
Республикасының «Қазақстан Республикасьшдағы банктер жэне 
банк қызметі туралы» Заңының 31-бабьшьщ 1-тармағына сэйкес 
сол бір немесе өзге оиерацияларды тек оларды жүргізудің жалпы 
ережелерін аиықгайтын ережелер жэне ішкі ережелер болган 
кезде гана жүзеге асыруга қүқылы.

Бірақ бүл айтылған сөз клиенттер таңдау мүмкіндігінен 
айырылады дегенді білдірмевді. Банктер клиентгің бірішні 
галабы бойынша операцияларды жүргізудің жалпы жағдайлары 
туралы Ережелерді беруге мівдетті. Тиісінше болашақ клиент ең 
алдымен бенктің шотгы жүргізу жағдайларымен танысуға тиіс 
және алдағы уақытга олар банк пен клиент келісімінің аясымен 
қамтылатын болады. Шартпен жэне банк клиент келісімінің 
аясымен қамтъшатын тарапгардың қүқықгары мен амівдетгері 
азаматтық жэне банк заңнамасына сәйкес аньщталады. Мәселен, 
банктік шот операциялары Қазақстан Республикасы ¥лттық Банк 
басқармасының 2 маусым 2000 жылғы № 266 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының банктерівде клиентгердің 
банктік шотшрьш ашу, жүргізу және жабу тәртібі туралы 
ңүсқаумен ретгеледі. Заңцы түлғалар мен азаматтар қызмет 
көрсегу үшін банкті өздері дербес тағдайды жэне банктік шот 
шартгарын бір жэне бірнеше банкгермен бекітуге қүқылы. 
Банктік шот шартында құқықгар мен мівдеттер шарттың екі 
тарабывда да туывдайды, сондықган ол екі жақгы шарт ретівде 
қарастырьшады. Банктік шот шаргы банктік қызмет көрсету 
шарггарына лсататын болғандықтан, ол, жалпы ереже бойынша 
шот иесі (клиент) үшін ақылы болып табьшады. Клиентгің ақша 
қаражатгарьш пайдаланғаны үшін сыйақыны банк төлейді. ҚР 
Азаматгық кодексінің 751-бабына сэйкес банк шартпен 
анықгалады, бірақ сыйақьшы толеу күнінде ҚР ¥лтгық банкгің 
қайта қаржьшандыруының ресми ставкасынан кем емес мелшер 
мен тэртіпте сыйақы толейді.
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Банктік шот шарты жазбаша нысанда жасалуға тиіс. Банктік 
шот шартының жазбаша нысанын сақмамау осы шарттың 
жарамсыздығына әкеп соғады.

ІІІарт элементтері. Шарт тараптары: банк және клиент -  бүл 
кезкелғен заңды немесе жеке тулға. Банк салымдарьш енғізу 
кәмелетке толмагандардың әрекет қабілеттілігімен қамтылатын 
болғандықтан. Банктік шот шарты бойынша шот иелері ретіңце 
кәмелетке толмағандар да бола алады. Әрекет етуші заңнамада 
жеке жэне заңды түлғалар шогғарының режимі арасында 
түпкілікті айырмашылық көрсетілмеген, тек осы шоттарды ашу 
тәртібінде ғана айырмашылық байқалады. Операцияларды 
жүргізу клиентгің қүқық, эрекет қабілетгілігінің көлеміне сэйкес 
жүзеге асырылатын болады.

Шарт пэнін (ақша қаражаттарын) ақша (теңге немесе шетел 
валютасы) қүрайды.

Шарт мазмүны. Банктік шот шарты бойынша банк тиісті шот 
ашуға тиіс. Жеке жэне заңды түлғалардың ағымдағы шотгары, 
соңдай-ақ банктердің корреспонденттік шоттары көзделеді. 
Жоғарыда аталған операциялар жүзеге асырыла алмайтын 
шоттар, сондай-ақ банктерде бухгалтерлік есептің бағыттарын 
шотгар, баланстық шоттың бөліктері болып табьшатьш дербес 
шопар, (суббағытгар) соның ішінде ссудалық шотгар банктік 
больш табьшмайды. Банктегі ақшасын өндіріп алуға жүгінгенде 
мүндай өндіріп алу клиенттердің банктік шоттарынан ғана 
жүргізіледі (29 наурыз 2000 жылғы басылымдағы ҚР-ң 
«Төлемдер жэне ақша аударулары туралы» Заңының 6-бабы).

Банктік шот шарты бойынша клиентке немесе ол көрсеткен 
түлғаға ақшаны есепке алу мақсатгары үшін, тараптардың 
келісімге келуі жағдайында, бір ізге түсірілген дербес код 
беріледі. Банк клиенттің шоттарьшдағы ақшаның есебін 
жүргізуге міндетгі. Код беру мен ақша есебін жүргізудің тэртібі 
банк заңнамасымен анықгалады.
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Банк шарт жағдайларына, заңнама талабына жэне іскерлік 
айналым дағдыларына сэйкес жшарыда атаиған операцияліарды 
атқаруға міндетгі.

Банк клиенттің пайдасына келіп тұскен ақшаны қабылдауға, 
сондай-ақ клнеттің  ақшасын алып қоюды немесе оның ақшасьш 
беруді, егер заң актілерівде жэне соларға сэкес Қазақстан 
Реснубликасының ¥лтіъіқ Банкі шығарған нормативтік құқықгық 
актілерде өзге мерзімдер көзделмесе, оның бір ізғе түсірілген 
дербес коды бойьшша тиісті нұсқаумен банкке келіп тұскен 
кұннен кейінгі келесі кұннен кешіктірмей, совдай операцияларды 
көрсете отырьш жұргізуге мівдетгі.

Банктік шотгар бойынша көшірмелер беруді банктер шартқа 
сәйкес жұргізеді. Банк клиентгерге олардың шотгары бойынша 
көшірмені электровдық тэсілмен не, егер ол шартта көзделсе, 
қолма-қол беру (жеткізу) бойынша қызмет көрсетуге құқылы.

Егер заңнамада немесе банкгік шот шартывда өзгеше 
көзделмесе, банк клиенттің ақшаны пайдалану бағытын белгілеу 
мен бақылауға жэне оның өз қалауынша ақшаға билік ету 
құқығына заңнамада көзделмеген шек қоюға құқығы жоқ. Клиент 
банктік шотты ашу үшін қажетті құжатгарды беруге мівдетгі. 
Оның тізімі Қазақсган Республикасының резвдент — завды 
тұлғалары ұшін, Қазақстан Республикасының резидент -  жеке 
тұлғалары ұшін, шаруа қожалықгары үшін, резвдент емес заңды 
жэне жеке тұлғалар үшін, филиалдар мен өкілдіктер үшін шот 
ашу кезінде, мемлекеітік мекемелер үшін эртүрлі болып 
табылады. Филиалдар мен өсімдіктер құқықгық дербес 
субъектілері болып табьшмайды жэне соған байланысты, олар не 
банктік шот шартының тарабы, не олардың иесі бола алмайды. 
Сонымен бірге олардың өздері немесе олар ұшін заңцы тұлғалар 
ашқан шот филиалдың (окілдіктің) қызметін қамтамасыз ету үшін 
арналады.

Резидент -  завды тұлғалардың шотын ашу үшін қол жэне мөр 
таңбалары бар құжаттар, клиентгің салық есебіне алыну фажтісін
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куәландыраты н салық қызметі органымен берілген құжаттың түн 
ң\'скасы, заіщы түлғаны мемлекетгік тіркеуге алу туралы 
қүжаттың көшірмесі бершеді. Заңды түпғаның филиалдарының 
(өкілдікгерінің) шотьш ашу кезінде филиал (өкілдік) басшысьгаа 
занды түлғамен берілген сенімхаттың көшірмесін, жарғының не 
филиалдың (өкілдіктің) үлгілі жарғы негізінде қызмет ету 
фактісін қуэландыратын қүжаттың ххотариалды куәландырылған 
кошірмесін қосымша беру қажет. Мемлекеттік мекемелерге шот 
ашу үшін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 
рүқсаты қажет. Қазақстан Республикасының резидент заңды 
түлғаларының сияқты, басқа да субъехстілердің шоттарын ашу 
үшін қажет қүжаттардың тізімі «Қазақстан Республикасының 
банктерінде клиентердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жэне 
жабу туралы» нүсқаудың 10-тармағымен анықталады.

Клиент бір банкте (оның филиалдары мен өкілдіктерінде) 
бірнеше шоттар ашқан жағдайда банк клиенттер шот ашу үшін 
көзделген қүжаттарды қайта беруді талап етпеуге қүқылы. Бірақ 
бүл ернеже клиеттер -  заңды түлғалар үшін қол жэне мөр 
таңбалары бар қүжаттарға қатысты, клиенттер — жеке түлғалар 
үшін қолтаңбасы бар кұжат пен жеке басын куэлаңдыратын 
құжатқа қатысты қолданылмайды. Бүл банк филиалдарында 
(бөлімшелерінде) жаңа шарттарды ашуға ғана емес, сонымен 
қатар шот басқа банкте ашылған жэне бірінші шот ашылған 
банктен, соның ішінде қолда бар қүжаттарды электрондық 
тәсілмен беру жолымен расталған жагдайда да қолданьшады. 
Растау тэртібін банктің озі дербес анықтайды.

Сондай-ақ, клиенттің міндетгерін шот бойынша 
операцияларды жүргізу кезінде бапктік ережелерді сақгау жэне 
шот бойынша операңияларды жүргізу банк шығындарын өтеу 
жатады. Клиеш шотгағы ақшаны өз қалауынша жұмсауға 
құқылы. Ол шоттағы ақшага меншік кұқығынан айырлады. Бірақ, 
оның орнына ақшамен байланысты сол бір немесе өзге 
операцияларды жасауды банкген талап етудің міндеттемелік 
құқығына ие болады.
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Егер ақша азаматпен енгізілсе, онда банктегі ақшаға билік 
етуге сол азамаггың өзі не ол осындай қүқықты сеніп гапсырған 
түлга қүқылы болады. Егер ақ та  заңцы гүлғамен енгізілсе, онда 
банктегі ақшаға билік ету қүқығын осы занды түлғаның басшысы 
жэне ол уэкілдік берген түлғалар, мэселен, бас бухгалтер 
пайдаланады. Клиенттің атынан банктегі ақшага билік етуді 
жүзеге асырып жатқан түлғалардың қүқықгары клиентпен 
заңнамада немесе шартта көзделген қүжатгарды банкке беру 
жолымен расталады.

Клиент, егер заңнаманы немесе шартпен өзгеше көзделмесе, 
кез келген уақытта банктік шот шартын бір жақгы түрде бүзуға 
қүқылы. Бүл жағдайда банктік шот жабылады, клиенттің ісінде 
шотты жабу негізі көрсетілуге тиіс. Банктік шотгы оған қатысты 
орындалмаған талаптар болған кезде жабуға тыйьм салынады. 
Бүған юшент-заңцы түлғаның таратылуы немесе қайта 
құрылуына не заңцы түлға шотында 1 жылдан астам уақыг, ал 
жеке түлға шотыңца 3 жылдан астам уақыт ақша болмауға 
байланысты шот жабу жағдайлары кірмейді.

Банктік шот шартын бүзу клиенггің бір ізге түсірілген дербес 
кодын жою үшін негіз больш табылады. Егер банкте ақша қалып 
қойса, онда банк ол ақшаны клиентке беруге немесе оның 
ңүсқауы бойынша үшінші түлғаларцың пайдасына аударуға 
міңцетті.

Жалпы банктерге жэне банктік емес үйымдарға жатпайтын 
жеке жэне заңцы түлғалардың банктік шотгарын жүргізуге 
қатысты бүл ережелер ариайы заңнамамен, соның ішінде, 
Қазақстан Республикасының нормативті-қүқықгық актілерімен 
көзделген ерекшелікгермен банктердің өздерінің банкгік 
шотгарьша да таралады. Мүңца клиенттердің шоттарына ақша 
қабылдаумен және олардың шотынан ақшаны клиент көрсеткен 
шотқа одан эрі аударумен байланысты банктік міндеттемелерді, 
сондай-ақ банкгік қызмег көрсету бойынша басқа да 
операңияларцы қамтамасыз ету үшін ашылатьш банктердің 
корреспонденттік шоттары туралы сөз болып отыр.
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Корреспонденттік шоттарды ашумен және жүргізумен 
байланысты қатынастардың тэртібі корреспонденттік шот 
шартымен белгіленеді. Ол, өз кезегінде нормативтік реттелуде 
Азаматтық кодекстен, Қазақстан Республикасының «Төлемдер 
мен ақша аударулары туралы» Заңынан жэне өзге нормативтік 
актілерден басқа жогарыда аталган Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейлі банктері арасында, сондай- 
ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктері мен 
банктік операңиялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдар арасында корреспонденттік қатынастарды орнату 
Ережелеріне сүйенеді. Банктер мен банктік емес үйымдардың 
Үлтгық банкпен корреспонденттік қатынастарын ретгеуде 
басьімдық банктік заңнамага беріледі. Банктер мен бакнтік емес 
үйымдардың резидент емес .банктермен корреспонденттік 
қатынастары олардың арасындағы тиісті шарттар жэне банктік 
тэжірибеде қабылданған іекерлік айналым дагдыларымен 
реттеледі.

Корреспонденттік шот қатынастарының тэртібі 
корреспонденттік шот шартына сэйкес қызмет көрсету боынша 
қызмет көрсететін банк (банкстік емес үйым) жэне өзгі банк 
(банктік емес үйым) арасындагы шартпен белгіленді. 
Тараптардьщ қатынастары негізінен іслиент пен қызмет 
көрсетуші банк қатынастары сияқты қүрьшады (баністік шот 
шартьюа үқсас жолмен).

Бүл жагдайда жалпы банктік шот шартының негізгі 
белгілері ягни оның консенсуалды, ақылылығы, екі жақтылығы 
сақталады. Корреспонденттік шот шарты кәсіпкерлік қызмет 
субъектілері арасында бекітілетін болғандықтан, оның нысаны 
жазбаша болуға тиіс.

Жлғарыда атап өткеніміздей, банктік шот шартының 
субъектілік қүрамы — елеулі түрде ерекшеленеді, өйткені онда 
екі жақтап да арнайы үйымдар (банктер мен банктік емес 
үйымдар) ретінде эрекет ететін заңды түлғалар қатыса алады.
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Шарт тараптары корреспоңдент жэне респондент деп аталады. 
Корреспондент -  бұл басқа банкке (банктік емес ұйымға) 
корреспонденттік шот ашатын банк немесе банктік емес ұйым. 
Банктер мен баиктік емес ұйымдардың корреспонденттік 
шоттарын ашумен жүргізу күқығына тек корреспонденттік 
шоттарды ашу мен жүргізуге Қазақстан Республикасы ¥лттық 
Банктің лиңензиясы бар банктер мен банктіе емес үйымдар ғана 
ие болады. Бүл шарт кэсіпкерлік болгаңцықтан жэне ол оздері 
үшін бизнес жүргізу қаупі елеулі болып табьшатын банктер 
(банктік үйымдар) арасында бекітілетін болғандықтан 
корреспонденттік шот шарты да, сөзсіз, қауіптілік сипатқа ие. 
Заңнамалық шеищда мүны есепке алу респондент шарт бекіте 
отырып, өз тарапынан, корреспонденттің қаржылық жай-күйін 
талдауы мен өзінің уэкілді органның шешімі негізінде ғана 
корреспоиденттік шот апіуынан көрінеді.

Банктік шот шарты азаматтық-қүқықгық мэнісі бар 
бірқатар жағдайларды қамтуға тиіс. Оларға шарт пэні, 
корреспонденттік қызмет көрсету шартгары мен оларға ақы 
төлеу тэртібі, реснонденттің ақшасына бшіік ету тәртібі, төлем 
қүжаттарын беру тэртібі мен төлемдер жэне (немесе) ақша 
аударулары тураяы ақпаратпен алмасу тәсілдері жатады. 
Шартта, сонымен қатар, корреспонденттің респондетке эр 
тоқсан сайілн қаржьшық есеп беру тэртібі де көрсетілуге тиіс. 
Ол белгілі бір қүжатгарды да қамт}'ы мүмкін. Мэселен, 
бухгалтерлік баланс, қаржы-шаруашылық қызметінің 
нәтижелері туралы есеп, ақшаның қозғгілыстары туралы есеп 
жэне қажет болған жағдайда қаржылық есептіліктің өзге де 
нысандары солардың негізіңде респондеінпг несиелік жэне жою 
қауіпгерін бақылау мен азайту мақсатгарында 
корреспонденттің қаржылық жай-күйін таілдай алады.

Шартта корреспонденттің корресповдентгік шоігтарды ашу 
мен жүрі ізуге үлтгық банктің лиңензияны қайтып алуы туралы 
респондентті оз уақытысында хабарландырмағаны үшін
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жауапкершілік жағдайы көрсетіпуге тиіс. Сондай-ақ шарттық 
әрекет ету мерзімі мен оны бұзу тэртібі, дауларды шешу тәртібі 
де көзделуге тиіс. Корреспонденттік шот шартында ҚАзақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де 
жағдайлар қамтылуы мүмкін.

Корреспондентгік шот шартына сәйкес респондент өз шоты 
бойынша Қазақстан Республикасының заңнамаСына қайшы 
келмейтін операцияларды жүзеге асыруға қүқылы. 
Корреспондент респондеттік корреспонденттік шоты бойынша 
банктік операцияларды корреспонденттік шарттарды ашу мен 
жүргізудің ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырады. Бүл 
ережелер корреспонденттің уэкілді органымен бекітіледі.

Корреспонденттік қатынастарды орнаіу Ережелерінің 18- 
тармағында корреспонденттік шоттарды жабу тэртібі, яғни 
шарты тоқтату көзделген.

Респондент шотты жабу туралы мэлімдемені беру жолымен 
кез келген уақытта шарттан бас тарта алады. Шарттың әрекет 
етуі заңнамада немесе шартгың өзінде көзделген негіздер 
бойынша, соның ішінде, шарт бекітілген мерзімнің өтуі 
бойынша, корреспонденттік шот шарты эрекетінің тоқтатылуы 
байланыстырылатын жагдайдың туындау бойынша жэне т.с.с. 
тоқтатылуы мүмкін. Егер корреспонденттен корреспонденттік 
шот ашу мен жүргізуге Үлттық банктік лицензиясы қайтып 
алынатын болса, сондай-ақ егер ол банк болған жағдайда 
респонденттен бенктік операцияларды жүргізуге Үлттық 
банкгің лицензиясы қайтып альшатын болса корреспонденттік 
шот жабылады. Мүндай шотты жабуға негіз болып, респондент 
банктік емес үйым болғанда, одан аудару операцияларын 
жүргізуге үлттық банк лицензиясын қайтып алу табылады. 
Заңнамамен немесе шартпен корреспондентгік шотты жабудың 
басқа да негіздері көзделуі мүмкін.
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12.3 Ақша аударымы шарты

Әдетте, банктік шоттар кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 
субъектілер ұшін қажет. Оларға завды тұлғалар да, жеке 
кәсіпкерлер де жатқызылады. Завды тұлға сияқты балкпен 
тұрақты қатьшастар орнатуға, банк қызметін тұрақты неғізде 
пайдалануға ынталы кез келген жеке тұлға ағымдағы немесе 
жинақтаушы шот (жинактаушы шоттың ерекшеліктері келесі 
гарауда қарастырьшатын болса да) аша алады. Шоттар 
қайырымдылық ақша көмегі көрсетілетін азаматтарға, гранттар 
берілетін пгығармаішылық кәсіптер өкілдеріне жэне т.б. қажет 
болуы мүмкін.

Алайда бірқатар азаматшр басқа көрсетілген тұлғаларға ақша 
аударумен байланысты банктердің қызметіне деген қажеттілікті 
белгілі бір жағдайларда ғана сезінеді. Мысалы ірі заттарды (үйді, 
пәтерді, авгомобильді жэне т.б.) сатып алу бойынша телем 
жүргізу не басқа елді мекендегі отбасы мүшесін ақшамен 
қамтамасыз ету қажет болғавда. Бір жолы ғана ақша аударуды 
талап ететін өзге де өмірлік жағдайлар орыін алуы мүмкін.

Біздің қоғам мүшелерінің жоғарыда аталған қаясеттіліктері 
ескеріле отырып, заңнамада арнайы шарт түрі -  ақша аудару 
туралы шарт көзделген.

Ақша аудару туралы шарща ҚР Азаматтық кодекстің 754, 
755-баптары арналған. Аударуларды жүзеғе асырудың
техникалық тэртібі банк заңнамасымен анықгалғаіімен оған, 
сөзсіз банюің клиент алдывдағы мівдеттемелерінің азаматгық- 
қүқықтық табиғаты ықпал ететін болады. Өз кезеғінде клиентгің 
банк алдындағы кейбір мівдеттемелері де орын алатьш болады.

Ақша аудару туралы шарт бойынша бір тарап (банк) екінші 
тараптың (клиентгің) таисырмасы бойынша клиентгік
бірьщғайлағщырьшған дербес код бермей-ақ ұшінші тұлғаға ақша 
аударуға мііндеттенеді. Бұл шартгьщ субъектіде банктік шот 
болмаған кезде бекітілетіндігі туралы атап өткенімізбен, ол,
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сондай-ақ, не төлеуші не алушы банкпен банктік шоттың 
шарттық қаіынасіарында турған жағдайларда да бекітілуі мүмкін 
екенін ескерткен жөн.

Ақша аудару шарты консенсуалды шарт ретінде 
түжырымдалады. Бірақ, ҚР Азаматгық кодексінің 753-бабының 
мазмұнына ұңілсек банктік шот ашпай-ақ ақша аудару туралы 
шарт жасалған болып есептеледі. Егер банк клиентгің 
талсырмасын клиент оған осындай банктік қызмет корсету 
туралы үсыныс жасаған кезде орьщдауға қабылдаса. Яғни бұл 
шарт, сірэ, реалды сипатқа ие екендігі туралы айіуға болады, ал 
жоғарыда келтірілген занды анықгаманың тұжырымдамасы мұны 
ескермеген. Осы айтылғанга сұйене отырып, ақша аудару гуралы 
шарттың басқа анықгамасын шығаруға болады: «Ақша аудару 
туралы шарт бойынша бір тарап (банк) екінші тараптың 
(клиентгің) төлем қағаздары мен ақшасын қабылдайды жэне 
ақшаны үшінші түлғаның (бенефиңиардың) пайдасына аударуға 
міндеттенеді».

Ақша аудару туралы шарг 'ақьшы шарт больш табылады. 
Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот ашпай 
қолмақол ақшасыз төлемдер мен ақша аударуларды жүзеге асыру 
Ережесінің 21-тармағына сэйкес онда комиссиялық сыйақы алу 
тэртібі ескертілуге тиіс.

Бүл шарт бір жақгы болып габылады, себебі клиентгің төлем 
қағаздарын, банк қабылдағаннан кейін міндеттер тек сонда ғана 
болады, өткені комиссиялық сыйақы аударуга жататын сомамен 
бірге алынады. Клиентке ақша аударуды жүзеге асырумен 
байланысты банк-алушының міндетгеріне қарама-қайшы 
құқықтар болады. Белгілі-бір жағдайларда клиентге ақшаны 
қайтаруға талап ету құқықтары пайда болады. Біздің ойымызша 
заңнамада бүл шарггың жария сипатқа ие екендігін көрсетпеу 
жіберілген олқылық болып табылады. Оған жариялылық сипатты 
беру қажетгілігі банктік шот шартының субъектілік құрамының 
ерекшеліктерінен туындайды. Бүл қатынастардың субъектілері
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болып өте жиі кәсіпкер еместер табылады. Аталған ережелердің 
2-тармағына сэйкес заңды тұлғалар мен орлардың 
бөлімшелерімен (кейбір ерекшеліктерді қоспағанда) жүзеге 
асырылатын қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударулары 
олар банктік шот ашқанда ғана жүрғізіледі. Азаматгар осы 
қызмет түр»ін еш кедерғісіз пайдалану мүмкіндіғіне ие болуға 
тиіс; ал банктік операциялардың жекелеғен түрлерін жүзеғе 
асыратын шарттық басқа тарабы (банктер мен үйымдар) осы 
қызметті олардың міндетті түрде көрсетуіне заңнамамен 
мэжбүрленуге тиіс.

Заңнамада белгілі бір шамада несие беруші тарап жағында 
басым жағдайда түтынушы тұратыны ескеріледі. Банк ақша 
жөнілтушіні толемді жүзеге асьфу тэртібімен, осы қызмет түрін 
көрсету бойынша озінің гарифгері мен банктің белгшенген 
ережелерімен таныстаруға міндетті. Бұдан акңия аудару туралы 
шарт қосылу шарты болып табылатындығы туындайды. Ақша 
аудару туралы шарт ауызша нысанда бекітіледі. Аударулар 
ұлттық та, шетелдік валютада да жүзеге асырылуы мүмкін. 
Клиент төлем қағаздарын беруге міндеггі. Оларға түбіртекгер, 
қолма-қол ақшаны енгізу туралы хабарландырулар, 
хабарланды рушы -  шотгар жэне қолма-қол ақшаны қабылдау 
үшін пайдаланылатын басқа да құжатгар жатады. Коммуналдық 
қызметке ақы төлеу жөніндегі хабарламдырушы — шоттардан 
басқа барлық төлем қағаздары заңнамамен көзделген міндетгі 
реквизиттерді қамтуға тиіс. Төлем қағаздарыньщ нысанына 
байланысты өзге талапгар алушы банісгің өзінен қойьшады 
немесе іскерлік айналым дағдыларымен анықталады.

Жеке түліалардың төлем қағадары мынадай міндетті 
реквизиттерді қамтуга тиіс:

1) төлем қағагіының атауы;
2) толем қағазының нөмірі, оны толтырудың күні, айы,

жылы;
3) ақша жөнелтуші -  жеке тұлғаның жэне (немесе) 

бенефиңиардың аты-жөні;
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4) ақша жөнеліушіпің немесе бенефвщиардың 
бірыңгайландьфьшған жеке коды. Егер жеке гүлғада 
бірыңғайландьфылған жеке код болмаса, онда оның жеке басын 
куәландыратын қркатгың мәліметгері, сондай-ақ ночтапық 
мекен-жайы (мемлекет, қагаа, индекс, коше, үй мен пәтер нөмірі) 
көрсетіледі;

5) банк жөнелтуші мен банк бенефициардың 
үйымдастьфушыльщ-қүқықтьщ нысанымен қоса толық атауы, 
олардың банктік бірыңғайландырылған кодтары;

6) ақша жөнелтушінің коды «КОД», бенефициардың коды 
«КБЕ», Қазақстан Республикасы Үлттық Банктің нормагивті- 
қүқықгық акгілерімен белгіленетін төлем мақсаты мен оның 
кодтьщ белгісі;

7) егер аудару олардың жеке бірыңгайландырылган кодын 
көрсетумен жүзеге асырылса, ақша жонелтуші немесе 
бенефициар — салық төлеушінің номірі (РНН).

Коммунапьщ қызметке ақы төлеу жоніндегі хабарландырушы 
шотгардан басқа төлем қагаздарында ақша жөнелтуші 
валюталандьфу уақытьш корсетуге қүқылы. Сонымен қатар, 
толем қагаздарьга толтыру кезінде ол өзінің орналасқан жері мен 
бенефициардың орналасқан жеріне (телефон номірі, факс номірі, 
элекірондық почта нөмірі жэне басқа да мәліметтер) қатысты 
қосымша мәліметгерді көрсеіуге қүқылы.

Алушы -  банк ақша жөнелтушіден толем қахазын алган кезде 
оған қол қояды жэне оны қолма-қол ақшасыз іэртіпте төлеу 
тэргібін анықташын заңды актілерде белгіленген мерзімде 
орындайды. Төлем қағазьша қол қоя отырып, апушы-банк 
бенефнциардың пайдасына ақша аударуды жүзеге асыру 
міңцеттемесін қабылдайды. Ақша жөнелтушіден толем қағазьш 
қабьшдай отырып алушы-банк жонелтушіге қолма-қол ақшаны 
қабылдағаны туралы тиісті растау қағазын береді.

Ақша жөнеліушінің төлем қагаздарына сәйкес ақша аудару 
мына сэттердің бірінде аяқгалды деп есептеледі:
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а) бенефициардың банктің шоты бойынша оның пайдасына 
ақша түскен кезде бухгалтерлік жазуды жүзеге асыру;

б) егер бенефициарда банктік шот болмаса -  оған оның банкі 
іс жүзінде ақша беруі кезінде.

Ақша аудару туралы шарт беліілі бір міндеттерді 
бенефициардың банкіне де жүктейді. Банктік шоты жоқ 
бенефициардың пайдасьша ақша қабылдағанда, бенеф и циардың 
банкі бенефициарды оның пайдасына ақша алғандығы туралы 
хабарландыруға тиіс.

Ақша аудару туралы шарт үшін міндетгеменің атқарылуын 
куэландырудың ерекше тэртібі көзделген. Бүл ақша аудару 
гуралы шаргтың үшінші түлғаның (бенефициардың) пайдасьша 
жасалатындығымен байланысты. Соның салдарынан борышқор 
(алушы-банк) оның қүқықгарын жүзеге асыруды қамтамасыз 
етуге жэне бенефициарга төлем шарттарыв: райтайтын және ақша 
төлеушінің төлем тапсырысының жағдайларын қамтыған 
қүжатты беруге міндетті.

Сонымен бірге, қолма-қол ақшаны алу кезівде міндеттемені 
атқаруды қабылдайтын кез келген несие беруші сияөты 
бенефициар да банктің тиісті қүжатьша аты-женін, тегін (егер 
болса), жеке басын куәлавдыратын қүжаттың мәліметгерін, 
алынған ақша сомасын, төлем валютасьш міндетгі түрде көрсете 
отырьш қол қоюға мівдетті.

Ақша аудару бойынша қызмет көрсеткені үшін банк 
клиентгерден коміиссиялық сыйақы ачуга қүқылы, оның 
мөлшерін, төлеу тәртібі мен мерзімдерін банктің езі дербес 
белгілейді.

Егер ақша аударуды жүзеге асыру ілүмкін болмаса, овда 
жөнеліушінің банкі жэне бенефициар банкі оны ақша 
жөнелтушіге қайтару жөніндегі қажетгі шараларды қолдануға 
тиіс. Егер қате нұсқауды атқару факгісі анықталса, овда 
аударылған сома осы факгі анықталған күннен кейінгі келесі 
операциялық күннен кешіктірілмей, қайтаіэу себептері көрсетіле 
отырып, ақша жонелтушінің банкіне қайтарылды.
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Жөнешушінің банкіне ақша қаитарылғанда бұл сома банктік 
шот болған жағдайда осы шотқа қабылданады. Егер жонелтушіде 
банктік шот болмаса, онда қайтарылған сома алушы банкте 
екінші деңгейлі банктер ұшін бухгалтерлік есепке алу 
шоттарының жоспарымен козделетін шоттарда ескеріледі.

Бенефиңиардың банкі ақшаны қайтарғаннан кейін ақша 
жөнелтушінің банкі қайтарылған ақша тұскен кұннен бастап үш 
банктік күн ішінде осы жайлы жөнелтушіні хабарландыруға тиіс. 
Хабарландыру тэргібі ақша аудару туралы шартпен көзделеді. 
Егер ақшаны қайтару ақша аудару туралы нүсқаудың қателігінен 
болса, ақша жонелтушінің банкі ақша жөнелтушіні төлемнің 
қайтарылғаңдьпы туралы хабарландырмауға жэне ақша 
қайтарылған күннен бастап үш банктік күн ішінде 
бенефиңиардың банкі орналасқан мекен-жайға тиісгі 
реквизиттері бар толем қүжатын жіберуге құқылы. Қайтару орын 
алған жағдайда, ақша жөнеліушіде банктік шот болмаған кезде, 
қайтарылған ақшаны беру ақша жөнелтушінің банкі кассасы 
арқылы жұзеге асырьшады. Жөнелтуші бүл жағдайда банктің 
ақшасы қабьшдағандьпьш растайтын банктің белгілері бар тиісті 
қүжатгы көрсеіуге міндетті.

Шарт бойынша тараптардьщ жауапкершілігі жалпы ережелер 
бойынша анықгалады. Алушы банкке ақша жонелтушінің толем 
қағазьш қате орындағаны үшін, егер бүл қателік оның кінәсінен 
болса, заңнамамен және ақша аудару туралы шартпен көзделген 
жауапкершілік жүктеледі. Төлем қағазындағы қателік ақша 
жөнелтушімен жасалған болса, онда банк қате орындалған төлем 
қағазы бойынша жаупты болмайды.

12.4 Банксалымы шарты

Банк салымы шарты бойынша бір тарап (банк) екінші 
тарахпан (салымшьвдан) ақша (салым) алуға, олар бойынша 
банктік салым шартында көзделген мөлшерде және тәртіппен
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сыйақы төлеуге және салымның осы түрі үшін заң акгілерінде 
жэне шартта көзделген жағдайлар мен тэртіп бойынша салымды 
қайтаруға міндетгенеді.

Бүл шарт банктермен салымшьшарды несиелеуді қамтамасыз 
етеді. Банктер кәсіпкерлік қьомет субъекгілері ретінде банктік 
салым шартын орыңдаумен байланысты қауіптерді толыгымен 
котереді, олар салым сомасына оны ақша капиталы ретінде 
пайдаланғаны үшін есептелетін сыйақьшы төлеуді қамтамасыз 
етуге міндетгі. Бүл тұрғындардың, заңды түлғалардың бос 
ақшаларын пайдаланудың тиімділік дәрежесін арпырады, олар 
оз кезегінде елеулі қауіпсіз түрақгы табыс алу мүмкіңдігіне ие 
болады.

Келтірілген түжырымдамаға сэйкес банк салымы шаргы 
консенсуалды, алайда іс жүзінде ол реалды болып табылады, 
ойткені банктік салым шартының аясындағы құқықгық 
қатынастар, осының алдында қарастырылған шарт бойьшша 
сияқты, салымшы жүгінген кезде туындайды жэне ақшаны ашық 
жинақтаушы шотқа қабылдауды талап етеді. Банктік салым 
шарты біржақгы шарт болып табылады.

Жинақтаушы шот ашылатын болғандықган (жеке 
б ірыңғайландырылған код беріледі), банкгік салым шаргы басқа 
да міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Мәселен, шартпен оған 
жол берілетін жағдайларда жинақгаушы шотгың комегімен сол 
бір немесе озге тұлғалармен есеп айырысуды да жүзеге асыруға 
болады. Бүл Қазақстан Республикасьшың банкгерінде банктік 
шотгарды ашу, жүргізу жэне жабу тэртібі туралы нүсқаудың 1- 
тармағының ережесіне негізделген, онда банктің бакнтік салым 
шартында көзделген басқа қызметтерді корсету міндетті туралы 
айтылған. Банктік салым шартының нысанына қойылатын 
талаптар ҚР АК-ң 758-бабына белгіленеді. Ол жазбаша нысанда 
жасалуға тиіс. Оған қойылатын нақгы талаітгар банк 
заңнамасымен де анықгалады, соның ішінде «Қазақстан 
Республикасының банктерінде банктік шотгарды ашу, жүргізу
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және жабу хәртібі туралы» аталған иүсқаумен анықталады. 
Банкгіқ салым шартының нысаныңа қойылатьш талаптар, 
соңдай-ақ банк тәжірибесінде қолданылатын іскерлік айналым 
дагдылармсн де анықгалады. Банктік салым шарты салымшының 
(банк клиентінің) атына рэсімделетін салымшының салым 
жасағанын куэландыратын (салым қркатьш) қзркатты шарт 
бекіткеннен кейін берумен рэсімделеді. Салым құжаттары болып 
депозиттік сертификат немесе салымшының кэташоасы 
(жинақгаушы кітапшасы) табылады. Салымшының талап етуі 
бойынша салымның жасалғанын куэландыратын қркат не оның 
атына, не белгілі бір ушінші тұлғаның атына рэсімделуі мүмкін. 
Салымшы -  азаматтың ол қайтыс болған жағдайда еалым берілуі 
тиіс адамдарды көрсетуге қүқыгы бар. Аталған нұсқаудың 14- 
тармағына сәйкес салымньщ мэнді жағдайлары болып мыналар 
табылады:

1) шарт пэні;
2) банктің қызмет көрсету жағдайы жэне оған ақы төлеу 

тэртібі. Шартта тараптармен келісілген (қосымша жагдайлар) 
басқа да жағдайлар болуы мүмкін. Оңда сондай-ақ, заңнамамен 
белгіленетін қосымша талаптар да болуға тиіс. Салымдар жэне 
соғанй сәйкес, банктік салым шарттары бірнеше түрге бөлінеді. 
Бөлу белғілі болып салымдарды қайтару жағдайы табылады. 
Сонымен салымның мынадай үш түрі бар:

- талап етілмелі салым;
- мерзімді салым;
- шарттысалым.
Талап етілмелі салым салымшының бірішпі талап етуі 

бойынша толығымен немесе ішінара қайтарылуға 
жажатывдығымен сипатталады. Мерзімді салым белгілі бір 
мерзімге, эдетте, бір жылға дейін салынады. Шартты салым 
шартпен көзделген белгілі бір жагдайлардың туындауына дейін 
салынады. Ол сол бір немесе өзге кездейсоқ жағдайларда ақша 
қаражатын іздеп табуға мүмкіндік беретівдігімен ыңғайлы,
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өйткені бірқатар жағдайларда олар банктік сапиым шаргында 
•іуындайтын шарттар тұрінде қамгылатын болып табьшады. 
Заңцық табиғаты жағынан шартты салымның озі шартты мэміле 
болып табылады.

Шарт мерзімі. Банк салымы шартьі салым сомасы банкке 
келіп түскен күннен бастап жасалған болып саналады. Мерзімді 
салымдар бойынша шарттың әрекет ету мерзімін ақшаны іс 
жүзінде салу сәтіне үштасатын уақыт кезеңінің басталуы 
қүрайды. Бүл мерзім ақша сальшған күннен кейінғі келесі күннен 
бастап жүреді. Шартгы салымдар бойынша шарттың эрекет ету 
мерзімін аяқталуы сөзсіз болуға тиіс. Мысалы, баланың 
мектептегі оқуының аяқталуы, еңбек демалысы және т.б. қандай 
да бір жағдаймен үштасатын уақыт кезеңі қүрайды. Талап 
етілмелі банктік салым шарты мерзімсіз болып табылады. Егер 
салымшы мерзімді салымның сомасын оньщ мерзімі өткеннен 
кейін, сондай-ақ шартты салымның сомасын банк салымы шарпы 
салымның қайтарьшуын байланыстыратын мэн-жайлар пайда 
болғаннан кейін талап етпесе, егер шартга өзгеше кезделмесе, 
банк салымы шарты талап етілмелі салым шартгарымен 
үзартьшған больш саналады.

Банк салымы шартыньщ элемеоттері болып объект, тараптар, 
мазсүны табылады. Оның объектісі (пәні) ақша (үлтгық та жэне 
шетелдік те валюга) болып табылады. Банк салымы шартының 
субъектілік қүрамы бір жағынан эрқашан банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банк немесе үйым 
шығатындығымен снпатгалады. Екінші (салымшы) жақган 
шартқа жэне заңды түлғалар да қатыса алады. Заңнамада тікелей 
көрсету немесе шектеу болмаса да, салымшылар болып басымды 
түрде коммерциялық емес заңцы түлғалар шығатын болады, 
өйткені дэл соларда ақша қаражатгарын паңцаланудың басымды 
шығыс сипаты көрінеді. Яғни олардың ақша қаражаттарға 
түрақгы коммерциялық айналымда емес, керісінше 
салыстырмалы тыныштық жаідайында болады, сондықган банк
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салымы шарты оларға қысқа уақыт аралығында белгілі бір 
қосымша табыс табуға мүмкіңдік береді. Егер банк саяымы 
шаріъшың мазмунына тоқгалатын болсақ тараптардың дэл сол 
құқықтары мен міндеттеріне (мазмүнына) айқын ерешелікті беру, 
осы шартты банк қарастырудың негізгі себебі болып табылғанын 
да атап өтуге болады, өйткені басқаша оған еш қиындықсық заем 
қатынастарын ретгейтін нормаларды қолдануға болар еді.

Тараптардың қүқықтары мен міндеттері. Банк салымы шартьі 
біржақгы шарт болып табылғандықган ол бойынша міндеттер 
банкке жүктеледі. Нормалары осы жағдайда да қосымша маңызға 
ие болатын, банкгік қызмет көрсеіу жэне заем туралы жалпы 
ережерелерге сәйкес банк өз міндеттелерін қажет болған 
жағдайда ақшаларды қайтаруды сөзсіз қамтамасыз еге алатындай 
орьпадауға міндетгі. Сонымен, қатар, клиент банк салымы 
шартымен алдьш ала келісілген шектерде ақшаға тилік ету 
мүмкіндіғінен айырылуға тиіс емес. Клиент салымдарды қолма- 
қол ақшамен де жэне қолма-қол ақшасыз кезінде салымдар 
(қосымша жарналар) клиентпен кез келген сомада жэне кез 
келген кезеңде енгізілуі мүмкін. Осыған орай банкке салымдар 
бойынша қосымша жарналар қабылдау міндеті жүктеледі. 
Мерзімді салымдар, сондай-ақ шартты салымдар кезінде, егер 
банк салымы шартында өзгеше көзделмесе, салымшы ақшаны бір 
жолғы жарна түрінде енгізеді.

Банк үшінші түлғалардан салымшының атына түскен ақшаны 
қабылдауға міндетгі, бірақ олар оның бірыңғайландырылған 
дербес коды туралы қажетті деректерді көрсетуге тиіс.

Банк, сондай-ақ салымшыға банк салымы шартымен 
анықгалатын мөлшерде салым сомасына сыйақы телеуге 
міндетгі. Клиент талап етілмелі салымдар шартгары бойынша 
шарттық қатынастарды банк үшін тез жэне кенетген тоқгату 
мүмкіндігі жоғары болғандықган, әдетге, бүл шарттар бойыңша 
сыйақы мөлшері мерзімді жэне шартты салымдарға қарағанда 
төмен.
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Егер шартгар өзгеше көзделмесе, башсгің сапым бойынша 
сыйазының мөлшерін біржақты тәртіппен өзгертуге құқығы жоқ. 
Сыйақы мөлшері тапап етілмелі салымдар бойынша енгізілетін 
қосымша жарналар бойынша озгеруі мүмкін. Осы ереже 
қолданьшады. Егер мерзімді салым немесе шартты салым 
шарттарымен клиентке салыиға қосымша жарналар енгізу 
қүқығы берілсе. Банк бүл жағдайларда сыйақы мөлшерін, ақша 
түскен күні банк қолданған сыйақыға сүйене отырып, жаңадан 
түскен қосымша жарналар бойынша есептейді. Сыйақы төлеу 
тәртібі шартпен белгіленеді. Егер ол шартта козделмесе, онда 
тікелей заңнамалық бағьптар қолданылуға тиіс. Банк салымы 
бойынша сыйақы салымшыға оның талап етуі бойынша әр тоқсан 
аяқталғаннан кейін салым сомасьгаан болек толенеді, ал бүл 
мерзімде талап етілмеген сыйақының сомасы салымның сыйақы 
толенетін сомасьга арттырады. Талап етілмелі салым бойынша 
сальмшы салым бойынша озіне тиесілі сыйақыны салым 
сомасынан болек алуға қүқылы. Мерзімді салым бойьгаша да 
салымшы салым бойынша озіне тиесілі сыйақыны оның мерзімі 
аяқгалганға дейін салым сомасынан болек алуға қүқьшы, бірақ 
бүл ретте, банк салымы туралы шартга озгеше козделмесе, 
сыйақьгаың молшері банк талап етілмелі салым үщін қолданатын 
молшерге сэйкес қайта есептелінеді. Салым мерзімнің аяқталуы 
бойынша салымшы озіне тиесілі сыйақыны ол малымды талап 
ете ме немесе етпей ме оған қарамасіан тольщ молшерде алуға 
қүқьшы.

Қорытыид ы :
Егер салым шартгы болса, оңда салымшының озіне тиесілі 

сыйақыны салымның сомасынан болек алуы банк салымы 
шартында белгіленген тэртіппен жүргізіледі. Жалпы, салымдар 
бойьгаша сыйақы төлеу үшін салымдарды қайтару үшін 
қолданылатьга ережелерде қолданылады. Талап етілмелі салым 
бойынша салымшы сыйақьгаы кез келген уақытта алуға қүқылы
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екенің біз, атап өткенбіз. Мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
төлеу жузеге асырьшатын арнайы мерзімдер белгілеу орынды 
(ойға қоиымды) больш табьшады. Шетел валютасымен енгізілген 
салым бойынша сыйақы да шетел валютасымен төленуге тиіс.

Бақылау сұрақтары:
1 .Екінші деңгейдегі банктердің қүқықтық мэртебесінің 

ерекшеліктері
2..Банк қызметін лицензиялау
3.Банк қызметін аудиторльщ тексеру
4.Қазақстан Республикасьшың банк жүйесі
З.Банктер: туындау -  тарихи даму кезеңцері, түрлері
6. Банкгік қызмет: экономикалық жэне заңи аспектісі

Тест сүрақтары:
1. ҚР АК-ң банккілік қызмет көрсету туралы жалпь? ережелер 

жинақталган?
а) 38 тарауында /дүрыс/ 
в) 35 тарауында; 
с) 30 тарауывда.
2. 38 тарауывда шарттың мәнісі?
а) Бір тарап (банк) екінші тараптың (юіиенггің) талсырмасы 

бойынша банктік қызмет көрсеіуге, ал клиент, егер шартта 
өзгеше көзделмесе, осы керсетілген қызметке ақы телеуге 
мівдеттенеді /дүрыс/ 

в) қарыз ақша беру; 
с) қарық ақшаны банкке қайтару.
3. ҚР Азаматгық кодексі банктік қызмет керсету 

шарттарының түрлерін келтіреді қай ЖАУАБЫ дүрыс?
а) башсгік шот шартьі, ақша аудару шарты, банк сальшы 

шарты /дүрыс/
в) банктік шот шарты; 
с) депозиттік шарты.
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4. Банктік шот шарты бұл-
а) кешенді есеп айырысу міндеттемелерінің қү-рамына кіретін 

құкықгық қатынас /дұрыс/ 
в) есеп айырысу; 
с) халықаралық есел айырысу.
5. Қандай баптар арналған ақша аудару туралы шартқа? 
а) ҚР Азаматтық кодекстің 754, 755-баптары /дұрыс/
в) 555 баптар; 
с) 556 баптар.
6. Банк салымы шарты бойынша:
а) бір тарап (банк) екінші тараптан (салымшыдан) ақша 

(салым) алуға, олар бойынша банктік салым шартында көзделген 
мөлшерде жэне тәртіітаен сыйақы төлеуге және салымның осы 
тұрі ұшін заң актілеріңце және шаргта козделген жағдайлар мен 
тәртіп бойынша салымды қайтаруға міндетгенеді /дұрыс/

в) кешенді есеп айырысу міндетгемелерінің құрамына кіретін 
құқықгьщ қатынас;

с) банктік шот шарты, ақша аудару шарты, банк салымы 
шарты.

7. Салымның мынадай ұш тұрі бар:
а) талап етілмелі салым; мерзімді салым; шартты салым 

/дұрыс/
в) банктік шот шарты, ақша аудару шарты, банк салымы 

шарты;
с) есеп айырысу, халықаралық есеп айырысу, банк салымы.
8. Қазақстанда қанша деңгейлі банкілік жұйе қалыптасты?
а) екі деңгейлі банкілік жұйе /дұрыс/
в) бір деңгейлі банкілік жұйе; 
с) үш деңгейлі банкілік жүйе.
9. Бірінші деңгейге қандай банктер жатады?
а) Қазақстан Республикасының ¥лттық банкі /дұрыс/ 
в) Сбербанк; 
с) Сберкасса.
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10. Екішні деңгейге қандай банктер жатады?
а) коммерциялық банктер /дұрыс/
в) Сбербанк;
с) Ломбард.

Пайдаланылғам әдебиеттер тізімі:
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Казахстан. Алматы, Жеті жарғы, 2004 ж.
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13-Тақырып.
ТӨЛЕМДЕР МЕН АҚША АУДАРЫМДАРЫН 

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

Жоспары:
13.1 Банктік есеп айырысудың қүқықтық қатынастары 

түсінігі және құқықтық табигаты.
13.2 Банктік есеп айырысудың жекелеген түрлерінің 

қүқьисгық негіздері.
13.3 Төлем тапсырмаларымен есеп айырысу.
13.4 Инкассо бойынша есеп айырысу.

13.1. Банктік есен айырысудың қүқықтық қа гынастары 
түсінігі және қүқықтық табиғаты

Банк саласындағы есеп айырысу-ақша қатынастары - соның 
апдындагы заңцармен салыстырганда, атапган қатынастарды 
толыгырақ ретгеуді күнібүрын белгілеп қойган нарықтық 
экономиканың аса маңызды элементі болып табьшады.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің заңды 
күшіне енуі банк қызмегін қүқықтық қамтамасыз етуді ары қарай 
жетілдіру жолыңдагы маңызды үлес болды, бірақ аталган 
қатынастарды қолданудың кең саласы жэне оның күрделілігі 
Азаматтық кодекстің нормаларын банкке қатысгы ережелермен 
толықіыруды қажет етгі.

Есеп айырысулар «ақша міндеттемесі» деген түсінікпен 
тыгыз байланыеіы. Есеп айырысулардың мағьшасы 
борышкердың шартқа немесе басқа бір заңдық фактіге 
негізделген озінің міндеттемелеріп ақшалай қаражатын кредит 
берушіге беру немесе аудару арқылы орындауы, ягни ақша 
міндеттемесінің тоқтатылуы (жабылуы) дегенді білдіреді.

Есеп айырысу түсінігі көпқырлы, бүл санатқа сонымен бірге- 
зейнетақы, әлеуметтік жәрдемақылар, стипендиялар, жалақьшар



жэне т.б. төлеуді жатқызуға болады. Сөйтіп, есеп айырысулар тек 
мемлекетгі»: бюджетке төленетін міндетгі төлемдерді ғана емес, 
сонымен бірге мемлекетгііс бюджетіген толенетін ақша 
қаражатгарьш да қамтиды. Завдық мағынасывда есеп
айырысулардың бүл санатының ерекше сипаты бар.

Есеп айырысулардыц ацшаалай карызды өгпеу бойыниш іс- 
әрекеттер ретівдегі экономикалық маңызын есепке ала отырып 
оларды кең магынасында түсіну керек. Төлем түсінігінің шеңбері 
есеп айырысу іүсінігіне қарагавда тарлау: төлем есеп
айырысудьщ жүзеге асырьшғанының дәледі болып табьшады.

Есеп айырысулар әр алуан лүрлерге бөлінеді, оның үстіне 
есеп айырысуларды жіктеудің іс жүзівде де, теориялық та үлкен 
маңызы бар.

Есеп айырысулар қолма-қол ақшамен есеп айырысу жэне 
қолма-қол ақшасыз есеп айырысу деп болінеді. Қолма-қол 
ақшамен есеп аііырысулар ақша белгілерін («шытьірлаған 
ақшаларды») беру арқылы жүзеге асырьшса, оз кезегівде, 
қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кредит үйымдарының 
комегімен төлем сомасын борышкердің шотынан міңдеттеме 
бойынша ь:редит берушінің шотьша аудару жолымен іске 
асырылады.

Қазақстан Республикасының «Толемдер жэне ақша 
аударымдары туралы» заңіына сәйкес, қолма-қол ақшамен толем 
жасау заңды толем құралдары болып табылатын банкнотгар жэне 
(немесе) монетгер түрінде қолма-қол ақша беру жолымен іске 
асырьшады. Қолма-цол аңшамен төлем жасау төлемді жүзеге 
асырушыныц (төлеушініц) банкноттарды жэне (немесе) 
монеттерді кейбір мән-жайларга байланысты соның (солардың) 
алдында туындагаи міндеттемелері бар түшага (түлгаларт) оз 
крлымен беруі болып табылады.

Сонымен, ірі сомалар туралы сөз болган кезде, есеп 
айырысуды цолма-ңол ацшасыз тәртіпте жүзеге асыру 
цолайлырац болып есептеледі. Банктердің қызметінің маңызды
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бағытга- рының бірі қолма-қол ақшамен жұмыс істеу тэртібін 
қатаң сақтауды талап ететін каесалық қызмет көрсету болып 
табылады.

Қолма-қол ақшамен есеп айырысу, эдетге, қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысуларға қарағанда, маңызды мэселе 
тудырмайды. Аталған жағдайда, мысалы, борышкер кредит 
берушіге қолма-қол ақшаньщ қажетті сомасын берген кезде, 
ақшалай міндеттеме орындалған болып саналады.

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар үлкен қызыіушылық 
тудырады, өйткені осы жағдайда есеп айырысуды жүзеге асыру 
тэртібі күрделірек жэне есеп айырысу бойынша егжей-тегжейлі 
қүқықтық реттеуді талап ететін кредит үйымының қатыеуымен 
іске асырылады. «Төлемдер жэне ақша аударымдары туралы» ҚР 
Заңына сэйкес, төлемдер жасау қолма-қол ақшаны пайдалану 
жолымен де, оларды пайдаланбастан да (қолма-қол ақшасыз 
төлемдер) іске асырылады. Сомасы 4000 айлық есептік 
көрсеткіштен асатьш мэміле бойынша заңды түлгалар арасында 
жасалатын толемдер тек қолма-қол ақшасыз тэртіпте жүзеге 
асырылады.

Кең мағынасьщца «есеп айырысулардың» қолма-қол ақшасыз 
тәсілімен жүзеге асыру болып табьшагын: «клиент пен оган 
қызмет көрсететін банк арасыңцагы негізін клиенттің үшінші 
түлғалармен азаматгық-қүқықтық шарттар жасауына, іске 
асыруына немесе орындауына немесе солардың алдьіндагы 
басқа ақшалай міндеттерді орындауьша байланысты ақша төлеу 
немесе басқадай іс-эрекетгерге қатысты тапсырмаларын 
орындау бойынша банктің қызмет көрсетуі қүрайтьш азаматтық- 
құқықтық шарттардьщ белгілі бір элементтерін» түсіну қажет 
болагьш «банктік есеп айырысу» түсінігін ерекше бөліп айту 
керек.

%

172



13.2 Баикгік есеп айырысудыщ жежелеген түрлерінің 
қүқы қты қ неііздері

Қазақстан Ресиубликасыньщ «Төлемдер жэне ақша 
аударымдары туралы» Заңына сәйкес ҚР аумағында төлемдерді 
жәнс ақша аударымдарын жүзеге асырудың келесідей тэсілдері 
қолданьшады:

1)қолма-қол ақша беру;
2)төлем тапсырмаларын үсыну;
3)чектер беру;
4)вексельдер беру немесе оларды индоссамент бойьшша

беру;
5)төлем карточкаларын (оның ішінде микропроңессорлық 

тәлем карточкаларын) пайдаяану;
6)банюік шотігы тікелей дебеттеу;
7)төяемдік талап-тапсырмалар үсыну;
8) инкассо өкімдерін үсыиу;
9)ҚР заңцарьшда белгіленген басқадай тэсілдер

13.3 Телем тансырмаларымен есек айырысу.

Есеп айырысудьщ мүвдай түрі «Төлем қркатгарьш 
пайдалану жэне ҚР аумағывда қолма-қол емес төлемдерді 
жэне ақша аударіымдарьш жүзеге асыру ЕрежелерІ» бойынша 
реттеледі. Төлем тапсырмасы ақша жөнеліушінің қызмет еіуші 
банк- апушыға оның ақшасын тапсырмада корсетілген көлемде 
бенефиңиар (қүрмет көрсетілуші) пайдасына аудару туралы 
тапсырма беруі болып табылады. Төлем тапсырмалары комегімен 
есеп айырысу басқаша «банктік ақша аударымы» немесе 
«қаражат аударымы» сияқты аталады жэне қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысудың ең коп тараған түрлерінің бірі бодып 
есептеледі.
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Ақша аудару мәселелерін зертгей келе, М.МАгарков ақша 
аударудың айтарлықтай көне мэміле екенін жазған. Еуропалық 
құқық тарихында ол орта ғасырларда пайда болған. Аударым 
векселінің алгашқы тұрі болып табылған ол сонымен қатар 
аударым хатгары берілетін негіздеме болып есептелетін. 
Кейіннен вексель бұл негіздемемен езінің міндетгі байланысын 
жоғалтты, бірақ ақша берілетін орыюа қарағанда, басқа жерде 
төлем жасауды талап етуінде өзінің шыққан тегінің іздерін сақтап 
қалған.

Кеңес заманыңда төлем тапсырмасы (ақша аударымы) 
борышкердің өзіне қызмет көрсететін банкке ез шотьшан кредит 
берушінің шотына белғілі бір ақша сомасын аудару туралы 
берген өкімі ретінде қарастырьшатьш.

Төлем тапсырмалары арқылы есеп айырысу есеп айырысу 
қатынастарьшың жиынтық қағидалары (институты) аясында 
дербес азаматгық-қүқықтық құрылым болып табылады. Оны 
төмендегілер растайды: біріншіден, төлем тапсьфмалары арқылы 
есеп айьфысу заңдық деңгейде ажыратылған; екіншіден, аталған 
қолма-қол ақшасыз есеп айьфысу міндеттемелерінің құқықгық 
табиғатын тұсіндіру ұшін гапсырма құрылымын және 
комиссияларды қолдану мүмкін емес; үшіншіден, қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысуға төлем тапсырмаларының көмегімен 
ақша қаражаттарьш қолма-қол ақшасыз аударуды жүзеге 
асырудың өзіндік белгілі бір тәсілі тэн.

Банк төлеушіні оның тапсырмасы бойьшша тапсырманың 
орындалғаны туралы кешіктірмей хабардар егуге міндетгі. 
Хабарламаны рәсімдеудің жэне тапсырманың орыңдалуы туралы 
оның мазмұнына қойылатын талаптардың тэртібі заңда жэне 
соған сэйкес шығарылған банк ережелерінде немесе тараптардың 
кеяісімінде қарастьфьшады.

Банк жүйесі дамыған ел - АҚШ-та ақша қаражатіарын 
аударуға қатысушы банктердің негізгі міндеті ақша 
жөнелтушінің нұсқауларын дэл сақгай отырып, мұмкіндігінше
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қысқа мерзім ішінде бенефициардың билігіне аударылған ақша 
сомасьш беру болып табьшады. Тарашардьщ жауапкершілігі 
іуралы айтатьш болсақ, онда, мысалы, банк бенефициарға ақша 
төлеу мерзімін бүзған (өткізіп алған) жағдайда, банк-алушының 
не бастамашыға, не бенефициарға кешіктірілген мерзім үшін 
пайыз төлеу міндеті туындайды. Біртектес сауда кодексіне (БСК) 
сәйкес банктердің жауаіжершілігінің өзіндік синаты мынада: 
гіайыз төлегеннен басқа, - клиенттердің төлем тапсырмаларының 
орыидаимаз'ына (тиісті емес дәрежеде орындалғанына) 
байланысты туған жанама шығындарын қоса алғащ;а, - банкке 
ешқандай қосымша шығывдар жүктелмейді.

13.4 Инкассо бойынша есеп анырысу

Инкассо - ағылшьшша «соііесһоп», французша «епсаіззе- 
тегй».

Инкассо бойынша есеп айырысу кезінде клиент өзінің 
банкіне (банк-эмитентке) клиент есебінен ақша төлеушіден 
толемді алу бойынша іс-эрекеттер орывдауға тапсырма 
жолдаңды.

«Толемдер және ақша аударымдары туралы» ҚР Заңыпда 
төлем талап-тапсы]эмасы және инкассалық окім козделген.

Төлемдік талап-тапсырманы ақша жіберушінің баіші ақша 
жіберушінің риз.алыгы (акцепт) болған жағдайда ғана 
орындай алады. Толемдік талап-тапсырма бенефициардың 
берілген тауар, көрсетілген қызметгер үшін ақы төлеу туралы 
аталган талапты растайтьш қүжаттар негізііңдегі ақша жіберушіге 
қоятын талабы больш табылады. Инкассо (юйынша есеп айырысу 
тек азаматтық-құішқтык мівдеттемелерде ғаиа орын алмаңды. 
Төлеушінің шотьшдағы ақша қаражаттарын есептен шығару сот 
шешімі, салықтар гөлеу жэне т.б. негіздемелер бойынша да 
жүзеге асырылуы мүмкін.
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Инкассо өкімдері негізінде клиенттің шотьшан оньщ 
келісімінсіз ажша алу ҚР заң ажтілеріңде көзделген тэртіпте 
жүргізіледі. Ақша жөнелтушінің келісімінсіз ақша жонелтушінің 
банктік шоттарынан ақша алу үшін пайдаланылатын төлем 
қүжаты, заң актілерінде көзделген жағдайларда, белгілеңген 
үлгідегі бланкте берілген инкассо өкімі, сондай-ақ салық қызметі 
оргаңдарының жэне кеден қызметі органдарының инкассо өкімі 
болып табылады. Ақша өндіріп алушы ақша жіберушінің банкіне 
сотгардың шешімдері, үкімдері, анықтамалары жэне қаулылары 
бойынша берілетін немесе ақша өндіріп алу туралы сот 
бүйрыгының осы ақша өндіріп алудың негізділігін растайтын 
атқару парақгарының немесе бүйрықтарының түгагүсқаларын 
немесе олардың сот мөрімен қуэландырылған кошірмелерін қоса 
отырьш, инкассо өкімін үсынады.

Ақша жөнелтушінің банктік шотынан оның келісімінсіз ақша 
алудың негізділігін растайтын атқару қүжаты, егер атқару қүжаты 
мэтінінде өзгедей белгіленбеген болса, банкке үеыну үшін бір 
ғана инкассо өкімінің негіздемесі болып есептеледі.

Салық қызмехі органдарының жэне кеден қызметі 
органдарының инкассо өкімдері аталған ақша өндіріп алудың 
негізділігін растайтын атқару қүжатгарынсыз үсьшылады.

Инкассо өкімінде ақша жіберушінің банктік шотынан оның 
келісімінсіз ақша алу (өндіріп алу) құқығын көздейтін заң 
актісіне (оның айы-күні, нөмірін көрсетіп) сілтеме жасала 
отырып, төлемнің мақсаты (не ұшін жасалатыньі) көрсетіледі.

Атқару құжатында (ол болған кезде) көрсетілген ақша 
төлемінің (аударымьшың) сомасы инкассо өкімінде көрсетілген 
сомаға сэйкес келуге тиіс.

Инкассоның өзі төлемді қаржы құжаттары (вексельдер, 
чектер, қолхатгар) негізінде алуды білдіретін таза инкассо жэне 
төлемді коммерңиялық құжаттар (шотгар, коносаменттер жэне 
басқалары) негізінде алуды білдіретін цүж.аттъщ инкассо деп 
ажыратылады.
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Инкассо бойынша есеи айьфысуды таңдау барысында 
тараптардың келісуіне лсататын негізгі таяаптар төлемдер жасау 
юртібі жэне толемдер соларды көрсеткенде жасалагын қркаттар 
тізбесі туралы і алашар больш табылады,

Инкассациялауға ұсымылаіын құжаттардың банк-эмитентке 
оерілетін тапсырмада көрсетілген талаптарға сай болуы аса 
маңызды болып саналады.

Есеп айырысудың чектік формасы. Чектің қүқықгық 
жаратылысы өзінше қызық. Азаматтық қүқықга жуық уақытқа 
дейін чекгі чек берушінің чек иеленушіге онда көрсетілген 
соманы беру туралы банкке үсынатын ештеңемен келісілмеген 
жазбаша өкімі больш санапатын бағалы қағаз ретінде қарау орын 
алып келді. Алайда қазіргі уақытга чек бағалы қағаздар 
қатарынан шығарылды.

Қазақстан Республикасының «Төлемдер жэне ақша аударым- 
дары туралы» Заңынан басқа, чектер арқылы жасалатын есеп 
айырысулар ҚР ¥лттық банкі Басқармасының 1998 жылғы 
желтоқсанның 5-індегі № 266-қаулысымен бекітілген «ҚР 
аумағында чектерді қолдану Ережелері» арқьшы реттеледі.

Чек беру - чек берушінің чек иеленушіге біратгас төлем 
күжатьш беруі жолымен жасалатын төлемді жүзеге асыру тәсілі.

Чек беру - ақшалай міндетгеменің, яғни соны орыңцау үшін 
осындай чек жазылып беріпген мшдетгеменің орындалуы болып 
табьшмайды. Аталған міндеттеме чек бойынша ақша алу кезінде 
орындалган болып есептеледі.

Чек міндеттемесіне қатысушьшар больш, әдетге:
- аталған міндетгеме бойынша борышкер болып табылатьш 

чек беруші;
- төлеуші больш табылатын, онда да чек беруші өзінің ақша 

қаражатын салатын банк рөлін атқарушы банк;
- аталған міндеттемеде креднт беруші ретіндегі чек иеленуші 

эрекет ете апады.
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Чек беруші жэне чек иеленуші ретівде жеке түлғалар да, 
заңды түлғалар да эрекет ете алатьшын ашу керек.

Чек міндетгемелеріне қатысушьшар арасывдағы өзара 
қатынастар механнзмі үш қүқықтық: чек беруші мен чек 
иеленуші арасывдағы, чек беруші мен банк-төлеуші арасындағы, 
чек иеленуші мен банк-төлеуші арасындағы жан-жақты 
қатынастар негізівде қүрылады.

Мүлікті беру, қызметтер көрсету немесе жүмыстар орындау 
бойынша чек беруші чек иесіне белғілі бір ақша сомасын беруге 
мівдеттенетін азаматгық қүқықтық шарт чек беруші мен чек 
иеленуші арасывдағы қүқықгық қатынастардың пайда болуының 
негіздемесі больш табьшады.

Чекті пайдалануға байланысты чек беруші мен чек иеленуші 
арасывдағы қүқықгар мен мівдеттер чектерді пайдалану туралы 
чек беруші мен банк арасында жасалатын шарт негізінде 
туьщдайды, яғни чек беруші мен банк-төлеуші арасывдағы чек 
міндетгемелерінің пайда болуының негіздемесі болып банктік 
шот шартына қосымша келісім болып табьшатын чек шарты 
есептеледі.

Чекте төмендегі мівдетгі реквизиттер:
1) «чек» деген атау;
2) чектің сериясы мен нөмірі;
3) чек берушінің немесе оның мүдделеріне узкілетгік ету- 

шінің атауы (аты-жөні);
4) салық төлеуші-чек берушінің тіркеу нөмірі;
5) ақша сомасы санмен жэне жазумен көрсетілуі керек, чектің 

берілген айы-күні, орны жэне чек берушінің немесе оның 
мүдделеріне уэкілеттік етушінің қолы және оның мөрі (заңды 
түлғалар үшін);

6) чек иесінің атауы (аты-жөні);
7) салық телеуші-чек иесінің тіркеу нөмірі;
8) чек берушінің чек төлеуді міндетіне алған банкінің атауы;
9) чек беруші банкінің банктік сәйкестік коды;
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10)«төлеңіз» деген жазу бар баған;
11)«төлем мақсаты» (қолма-қол ақша алуға берілетін чектен 

басқа) деген жазу бар баған;
12) «чек иесінің чекті төлеуғе алғандьпғы туралы белгі» 

деген
жазу бар баған;

13)КОа (ақша жіберушінің коды), КБе (бенефиңиардың коды) 
жэне ТМК (төлем мақсатының коды) деген жазулар бар баған;

14)«шығыстардың мақсаты» (қолма-қол ақша алуға берілетін 
чектер ұшін) деген жазу бар баған болуға тиіс.

Міндетті реквизиттерден басқа, кенілді чектерде:
1) «кепілдік берілген чек» деген атау;
2)чек берушінің банкі кепілдік берген чектер бойынша 

жалпы сома көрсетілуге тиіс.
Чектер жабьшған және жабьшмаған деп бөлінеді. Жабылган 

чектер болып чек беруші алдын ала банкке салған депозитпен 
қамтамасыз етілген чектер есептеледі. Алдын ала депозитпен 
қамтамасыз етілмеген чектер жабылмаган чектер больш 
табылады. Чектерде оларды төлеу жөнінде, оның ішінде 
жабылмаған чектер бойынша да, банкгердің кепілдігі болуы 
мұмкін.

Есеп айырысу чектері банктік ризашьшығынсыз деп 
аталатын, яғни банк төлеуге кепілдік бермейтін чектерге жэне 
банктің ризашылығы бар чектерге - чекте көрсетілген соманы 
банк төлеуге кепілдік беретін чектерге бөлінеді. Инкассаңия 
түрғысынан алғанда, чектер есеп айырысу чектері жэне 
кросталган (заңдық мағынасы бар ерекше белгі салынған, яғни 
сызьшған) деп ажыратылады.

Төлем карточкалары.
Төлем карточкасының иесі оны төлемдерді жүзеге асыру, 

соңцай-ақ қолма-қол ақша алу, валюта айырбастау жэне басқадай 
операцияларды оның (төлем карточкасының) эмитенті белгілеген 
шартгарда жүзеге асыру мақсатында қолданады. Төлем
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карточкаларын пайдалану жөніндегі қатьшастар Қазақстан 
Реслубликасында төлем карточкаларын шығару жэне пайдалану 
Ережелері арқылы реттеледі.

'Гөлем карточкасын төлем карточкасыньщ эмитенті болып 
табылатын банкпен немесе соңдай эмитентпен шарт жасасқан 
банкпен немесе толем карточкаларын эмитентпен шарт жасаспай 
төлейтін банкпен тиісті келісім жасаған сауда (қызмет көрсетуші) 
үйымдарында ғана пайдалануға болады.

Санаттарын ҚР Үкіметі тағайындайтын сауда (қызмет 
көрсетуші) үйымдары республика аумағында сауда-саттық 
операдияларын жүзеге асыру (қызмет корсету) барысында 
төлемдерді төлем карточкаларын пайдаланып қабьшдауға 
міндетгі больш табылады.

Төлемге қатысушьшардың төлем карточқаларын пайдалануға 
байланысты қүқықтары мен міндеттері сауда (қызмет көрсетуші) 
үйымының үсыньшған толем карточкасьш пайдаланып жүзеге 
асыратын төлемдерін қабылдау туралы келісімін берген кезінен 
бастап пайда болады.

Сауда (қызмет көрсетуші) үйымьшың соңдай үйыммен төлем 
карточкаларын төлеу туралы келісім жасаған банкке қатысты 
ақшалай талап қүқыгы аталған үйым қабылдаған толем 
сомасында туындайды. Ал сонда корсетілген банктің сауда 
(қызмет корсетуші) үйымының ақшалай талабын орындау міндеті 
пайда болады.

Қазақстан аумагында төлем карточкаларын шығаруды тек ҚР 
резидентгері ғана жүзеге асыра алады.

Төлем карточкасьш беру туралы шартга төмендегідей 
міндіетті талаптар:

1)телем карточкасын беру талаптары;
2)төлемдерді төлем карточкасын пайдаланып жүзеге асыру 

талаптары;
3) қосымша карточкалар берілетін түлғалардың тізімі 

немесе сондай тізімге сідтеме (толем карточкасьш беру туралы
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шарг негізінде эртұрлі карточка иелеріне бірнеше төлем 
қарточкасы бсрілген жағдайда);

4) төлем карточкасью алын қою жэне оқшаулау тапантарьц
5)төлем карточкасының жэне (немесе) төлем карточкасын 

беру туралы шартгың қолданылу мерзімі;
6)тараптардың қүқықгары мен міндеттері;
7) тараптардьщ жауапкершілігі көрсетілуте тиіс.
Төлем карточкасын беру туралы шартга тараптардың 

келісуімен басқа да талаптар көзделуі мүмкін.
Төлемді төлем карточкасын пайдаланып жұзеге асырған 

кезде кәсіпкердің төлем қүжаты кәсіпкердің эквайерге (қызмет 
көрсетушіге) сатьшған тауарлар немесе корсетілген қызметтер 
үшін ақша төлеу туралы берген нүсқауы болып табылады. Қояма- 
қол ақша алу кезінде төлем қүжаты эквайердің эмитентке немесе 
банк-делдалға төлем карточкасы бойынша оның иесіне берілген 
қолма-қол ақшаның орнын толтыру туралы нүсқауы болып 
табылады.

Төлемді төлем карточкасын пайдаланып жүзеге асыру 
барысыңца эмитентке тиесілі банкоматгар арқьшы жасалатын 
төлем қүжаты төлем карточкасы несінің эмитентке бенефициар 
пайдасы үшін ақша аудару туралы берген нүсқауы болып 
шығады.

Төлем қүжаты төлем карточкалары жүйесіне қатысушылар 
арасында электроиды түрде де, сондай-ақ цатзт жазылган 
түрінде де жасалуы және берілуі мүмкін. Қағаз тұріндегі төлем 
қүжаты негізінде жасалған элеюронды төлем қүжатьінда тек 
қағазда жасалған қүжатгар үшін міндетгі болып табылатын 
реквизиттерді қоспағанда, қағаз түріндегі төлем қүжатында 
көрсетілген барлық реквизиттер болуға тиіс.

Төлем күжаттарьш электронды түрде жасауға жэне табыс 
етуге тек төлем карточкалары жүйесінің ішкі ережелерінде жэне 
(немесе) төлем карточкалары жүйесіне қатысушылардың 
арасында жасалған шарттарда белгіленіен, рүқсат етілмеген
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телемдерден қорғану тэртібі сақталған жағдайда ғана жол 
беріледі.

Толем күжапары мемлекеттік жэне (немесе) орыс тілінде 
жасалады. Төлем құжаттарын жасау кезінде басқа тілдерді 
қолдану мүмкіндігі төлем жүзеге асырылатын төлем 
карточкалары жұйесінің ішкі ережелерінде белгіленеді.

Төлем қүжатында төмендегідей реквизиттер болуға тиіс: .
1)толем күжатының нөмірі, оньщ жазылып берілген жылы, 

айы жэне күні;
2)кәсіпкердің жэне (немесе) эквайердің толык атауы (коды);
3)төлем карточкасының реквизиттері;
4) толем сомасы;
5)толем валютасы;
6)төлем карточкасы иесінің колы (қағаз түрінде жасалған 

толем қүжаттары үшін);
7) кәсіпкердің немесе эквайердің уэкілетгі түяғасьшың қолы 

(қағаз түрінде жасалған толем күжатгары үшін);
8) толем мақсатының коды.
Төлем карточкасын оньщ иесі тауарлар, қызметтер сатып алу 

кезінде толем жасау мақсатыңца, сондай-ақ қолма-қол ақша алу, 
валюга айырбастау жэне оның эмитенті белгілеген, ҚР заңдарына 
қайшы келмейтін шарттарда басқа да операцияларды жүзеге 
асыру үшін қолданады.

Қорытынды:
Төлем карточкасын пайдаланып жасалатын төлем тауарлар 

мен қызметтер сатып алу кезінде төлем карточкасын немесе оның 
реквизитгерін пайдалана отырып төлем күжатын жасау жолымен 
жүзеге асырылады.ҚР аумағында төлем карточкаларын 
пайдаланып жасалатын толемдер тек ҚР үлттық валютасында 
жүзеге асырьшады.
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Бақылау сүрақтары:
1. Банктік құқық кешенді құқық саласы ретінде
2. Банктік құқыктың пэні, эдістері, жұйесі, қайнар көздері
3. Банктік құқық ғылым жэне оқу пәні ретівде
4. Банктік заңнама: мәні -  маңызы
5. Халықаралық есеп айырысулар.

Тест сүрақтары:
І.Чек:
а) несиелік мекемеге осы чекті ұстаушыға оңда көрсетшген 

сомманы беру жөніндегі нысандазғы ақщалай қүжат /дұрыс/ 
в) сарантама;
с) эммисияны іске асыратын кэсіпорын.
2. Вексель:
а) қатан бекітілген формадағы жазбаша борыштық 

міндетгеме /дұрыс/ 
в) борыш;
с) валюталық бақылау.
3. Төлем тапсырыс талабы:
а) төлемді жұзеге асыру тәсілі больш табылады /дүрыс/ 
в) бақылау; 
с) сатып алу шарты.
4. Индоссант:
а) пайдасына тапсыру жазбаша бойынша вексель, чек /дүрыс/ 
в) жалыңды ақша; 
с) кепілдік.
5. Ипотека?
а) жылжымайтын мүлікті кепілге ала огырып берілетін ссуда 

/Дүрыс/
в) товарды беру туралы жазбаша бүйрық; 
с) кепілдіктер беретін ұйым.
6. Атаулы чек?
а) белгілі бір тұлғаға жазылып берілетін чек /дүрыс/ 
в) жүмсалған қаражат; 
с) қорғау ескертпелері.
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7. Инвестиция дегенім не?
а) пайда табу мақсатымен кэсіпорынға, белгілі бір іске, 

шаруаш ыл ықіъің тұрлі салаларына салынатын ұзақ мерзімді 
капитал салымы /дұрыс/ 

в) кагштал салымы; 
с) кепілдік.
8. Банк не үшін құрылған үйым?
а) екі жауабы да дұрыс /дұрыс/
в) ез атынан ақшалай қаражаттарды ақылы, мерзімділік 
с) қайтарып беру шартымен тарту жэне орналастыру үшін
9. Банктің негізгі міндеті?
а) қарыз алушы мен қарыз беруші жэне сатып алушы мен 

сатушы арасъщдағы ақша қаражатгарын аударуда делдалдықты 
іске асьфу /дүрыс/

в) ақша қарызға беру. 
с) ақшаны жинап алу.
10. Қазақстанда қанша деңгейлі банкілік жүйе қалыптасты?
а) екі деңгейлі банкілік жүйе /дұрыс/
в) бір деңгейлі банкілік жүйе; 
с) үш деңгейлі банкілік жүйе.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
І.Омарбаева Л.К. «ҚР банк қүықығы» пәнінен семинар 

сабағының әдістемелік нүсқауы 2013 ж. М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ, ОӘБ баспаға үсынылған.

2. Жайлауова Г.М. «ҚР банк қүықығы» пәнінің оқу- 
әдістемелік кешені, 2014ж.

3. Рынок ңенных бумаг. Учебник. /Под редакңией Галанова
В.А., Басова А.И./ Москва. Финансы и статистика, 1996г.

4. Красавична Л.Н. «Международное валютно-кредитные и 
финансовые отношения» Москва «Финансы и статистика», 2000г.

5. Белов В.А., «Практика вексельного права» Москва, 
учебно-консультативный ңентр «ЮрИнфоР», 1998г.
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Негізгі эдебиеттер:
1. Осипов Е.Б., Омурчиева Э.М. Қазакстан Республикасының 

банк күқығы. Алматы, 2009ж. 2516.
2. Давыдова Л., Райманов Д., “Банковское право Республики 

Казахстан”. Алматы, "Жеті жарғы". 2000г.
3. Гра:қданское право Республики Казахстан. Учебник. 

Алматы 2009
4. Рьшок ценных бумаг. Учебнгос. /Под редакцией 

ГалановаВ.А., Басова А.И./ М., Финансы и статистика, 1996г.
5. Найманбаев С.М. ҚР банк құқыгы. Алматы, Жеті жарғы 

2,008ж.
6. Красавина Л.Н., "Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения". М., "Финансы и статистика", 2000
7. Найманбаев С.М. ҚР Қаржы құқыгы. 2004 жыл, Алматы қ.
8. Худяков А.И. Финансовое право РК. Алматы, 2006 г.
9. Мухиддинов Н.Б., Найманбаев С.М., Серимов У.С. 

Қаржылар саласьш басқарудың құқықтық негіздері 2004
10. Худяков А.И. Основы теории финансового права.- 

Алматы, «Жеты жаргы» 1995г.

Қосымша әдебиетпгер:
1. Белов В.А., "Практика вексельного права". М., учебно- 

косультативный центр "ЮрИнфоР", 1998г.
2. Финансы. Оксфордский толковый словарь. М., Весь мир. 

1997г.
3. Лунц Л.А. Денежное обязательсгво в гражданском и 

коллизионном праве капиталистических стран // Лунц Л.А. 
Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 
1999г.

4. Сперанский М.М. План финансов /В сб. «У истоков 
финансового права».М.,1998.
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14- тақырып.
ВАЛЮТАЛЫҚ ҚАТЬШАСТАРДЫ 

ҚҮҚЫҚІЫҚ РЕТТЕУ

Жоспары:
14.1 .Валюта және валюталық қрідылықгар тұсінігі.
14.2.Коммерциялық банктердің валюта операцияларының 

тұрлері жэне олардың құқықтық режимі.
14.3Шетел валютасында төлемдер жэне ақша аударымдарын 

жасаудың ерекшеліктері

14.1. Валюта және валюталық құндылықтар түсінігі

Валюта (итальян тіліндегі уаіиіа -  құн мағынасында 
айтылады) қандай болмасьш мемлекетгің ақша бірлігін (ұлттық 
валютасын) немесе шет мемлекеттің ақша бірлігін (шетелдік 
валютаны) білдіреді.

Қазақстан Республикасының заң шығарушы «Валюталық 
реттеу және валклалық бақылау туралы» Қазақстан 
Республикасы заңыньщ 1-бабының 2-тармақшасыңда: «Валюта -  
мемлекеттердің заңды төлем қаражаты ретінде қабылдаған ақша 
бірдігі немесе банкноттар, қазыналық билеттер жэне монеталар, 
оның ішінде қымбат металдардан жасалған монеталар 
(айналыстан алынған немесе алынатын, бірақ айналыста жүрген 
ақша белгілеріне айырбасталуға жататынын қоса алғанда) 
түріндегі қолма-қол жэне қолма-қол емес ақша нысанындағы 
құнның ресми стандаттары, сондай-ақ шоттардағы, оның ішінде 
халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірліктеріндегі қаражат» 
деген ұғымды қалыпгастырған.

Демек, «валюта» белгілі бір мемлекетгің іпткі (ұлтіық, 
аймақгьщ) валюталық рыногында жэне мемлекеттен тыс 
жерлерде (хальщаральщ валютапық рьшокта) айналатын осы 
мемлекетгің ұлттық ақша бірлігін немесе шет мемлекеттердің 
ақша бірлігін білдіреді.
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Валютагар мэртебесі бойынша үлгтық жэне шетелдік 
валюта; қолдану аясына қарай халықаралық, үлтгық жэне 
аймақтық валюта; дүниежүзілік валюталық рынокта айналу 
дэрежесіне орай басты, екінші кезектегі. экзотикалық валюта; 
қолдану режиміне байланысты еркін айырбаегалатын валюта; 
жартылай айырбасталатьні, түйықталған валюта; басқа валютаға 
қатысты бағамына қарай мықты жэне әлсіз валюіа; матерналдық
— заттай нысанына орай қолма-қол және қолма-қол емес валюта; 
елдің алтын-валюта запасына қарай резервтік жэне басқа да 
валюта; валюталық операция түрі боііынша келісім, шарт 
бағасының жэне төлем жүргізу валютасы; крипгерилері бойьшша 
кредит, клиринг, вексель валютасы, «жасыл валюта»; қүрылу 
принцнпіне байланысты «корзинкальщ» жэне валюта больш 
бөлінеді.

Коммергдиялық банктер уэкілетгі банк регінде Еіалюталық 

операцияларды, дэлірек айтқанда валюталық қүндылы қгарды 
пайдалану арқылы жүргізетін банктік операцияларын Қазадстан 
¥літық Банкі берген лицензиялар негізінде: жүзеге асырады.

Мемлекеттік валюталық менеджмеінттің басты органы 
Қазақстан ¥лттық Банкінің тікелей қүзырьшда жүзеге 
асырылатын валюгалық операцияларға қандай болмасын 
валюталық қүндылыққа деген меншік құқығының жэне өзге де 
құқыктардың ауысуына - өтеуіне (басқа тұлғаның қарамағына 
көшуіне), сондай-ақ валюталық құндылықтарды төлемдік 
қаражат ретівде пайдалануға байланысгы операцяялар мен 
валюталық құвдылықгарды, ұлтгық валютаны, номиналы ұлттық 
валютамен көрсетілген бағалы қағаздарды, төлемдік құжаттарды, 
резидентгер шығарған номиналы жоқ бағалы қағаздарды 
Қазақстан Республикасына экелу, жіберу жэне аудару, совдай-ақ 
Қазақстан Республикасынан әкету, жіберу жэне аудару жатады.

Қазақстан Республикасының валюталық защіамасында 
айқывдалған валюталық құндыльщтар ретінде:

1) шетеддік вгшюта;
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2) номиналы шетелдік валютамен көрсетілген бағалы 
қағаздар мен төлемдік құжаттар;

3) резидент еместер шығарған номиналы жоқ бағалы 
қазғаздар;

4) тазартьшған қүйма алтын;
5) резиденттер мен резидент еместер арасында, сондай-ақ 

резидент еместер арасыңца жасалған операциялар барысында 
қолданылған ұлітық валюта (теңге) және номиналы ұлітық 
валютамен корсетілген бағалы қағаздар мен төлемдік құжаттар;

6) резңцентгер мен резңцент еместер арасында, сондай-ақ 
резидент еместер арасында жасалған операцияларға орай 
қолданылған резидент шығарған номиналы жоқ бағалы қағаздар 
көрініс тапқан.

Вал ютал ы қ-қаржы лық қатынастар аясындағы уәкілетті 
банктер:

1) өздеріне берілген лицензия негізінде немесе Қазақстан 
Республикасьшың тиісті заңнамалық актілерінде белгіленғен 
құқықганы сәйкес Қазақсган Республикасы аумағында да, сол 
сияқты шетелде де шегелдік валютаны еркін сата жэне сатьга ала 
алады;

2) шетелдік валютаны саіуды және сатып алуды Қазақстан 
¥лттық Банкі белгіленген тәртіппен өздеріңце, сондай-ақ өз 
айырбастау пунктеріңде жүргізеді.

Уәкілетгі (коммерцияльщ) банктер Қазақстан Үлтгық Банкі 
тарапынан өздеріне берілген тұрлі лицензиялар мен құқықгар 
негізіңде:

1) қолма-қол және қолма-қол емес шетелдік валюталарды, 
сондай-ақ өзге де валюталық құндылықгарды сатьпх алады жэне 
сатады;

2) резңденттер мен резидент еместерге, өзге де 
экономикальщ субъектілерге, мемлекетгік органдар мен 
ведомстваларға тиісті банктік шоттар, оның ішінде шетелдік 
валютадағы жэне ұлттық валютадағы шотгарды ашып, жұргізеді;
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3) шетелдік валютадағы кредштік жэне депозиттік 
ресурстарды тарту, сондай-ақ орнапгаетырз? жөніңцегі банкаралық 
операцияларды жүзеге асырады;

4) сыртқы экономикалық қызмет барысьшда орын алуы 
әбден мүмкін валюталық тәуекелді сақгандырады;

5) халықаралық толемдержі жүзеге асырады;
6) оз клиенттері резидееттер мен резидент еместердің 

экспортгық-импор ггық операцияларына қь.ізмет корсегеді;
7) резиденттер мен резидент еместерге шетелдік 

валютадағы кредштер береді;
8) резидент емесртеріе үлттық валютадағы (теңгемен) 

кредитгер береді;
9) клиенттердің тапсырмасы бойынша сыртқы 

экономикалық қызметгі жұзеге асыру ауқымында шетелдік 
валюта мен өзге де валюталық құндылықтарды сатып алады жэне 
сатады;

10) валюталық кұндылықтарды пандалануға байланысты 
операциялар ауқымында бенктік кепілдік береді;

11) құясатгамалы аккредитивтерді эмисеиялайды;
12) консультациялық жэне ақпараттық қызметгер көрсетеді.

14.2. Коммерциялық банктердіц валюта операцияларының 
түрлеріі және олардыц қүқықігық режимі

Қазақстан Үлітьщ Банкі валютальщ қүндылықгармен жзне 
қымбат металдармен тиісті банктік операциялық қызметін жүзеге 
асырады, сондай-а.қ Қазақсган Республи*аеыньщ алтын-валюта 
активтерін басқару мақсатында да операциялар жүргізеді.

Қазақстан Үлтгьгқ Банкі валюталық қүндьшықгарды 
пайдалануға жэне қымбат металдарға байланысты
операцияларын жүзеге асыру барыеында:

1) шетелдік валютаны сатып алады және сатады;
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2) Қазақстан Республикасының Үкіметі, шет мемлекеттердің 
үкіметтері немесе халықаралық қаржылық ұйымдар шығарған 
және кепілдік берген шетелдік валютадағы бағалы қағаздарды, 
оның ішінде Қазақстан Үлттық Банкі Басқармасының шешімінде 
көзделген жағдайларда кредит нысанындағы бағалы қағаздарды 
сатып алады, сатады немесе олармен операциялар жүрғізеді;

3) банктерде, шетелдік орталық банктерде, тіркелғен 
мемлекетгерінің заңнамасы бойьшша тиісті құқығы бар 
банктерде, қаржыльщ институтгарда, сондай-ақ халықаралық 
қаржылық ұйымдарда тиісті шотгар ашады;

4) шетелдік орталық банктер, өздері тіркелғен 
мемлекеттерінің заңнамасы бойьшша тиісті құқығы бар банктер 
жэне басқа қаржылық институтар, шетел үкіметтері мен олардың 
ағенттері ұшін, сондай-ақ халықаральщ ұйымдар ұшін шоттар 
ашады жэне жүргізеді, экіл немесе корреспондент ретінде іс- 
эрекет жасайды;

5) тазартылған алтынды, қымбат металдарды, асыл тастарды 
жэне олардан жасалған бұйымдарды қабылдайды және сақгайды;

6) Қазақстан Республикасы жэне сыртқы рынокга 
тазартылған алтыңцы жэне басқа қымбат металдарды сатып алу 
жэне сату бойынша операциялар жұргізеді;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасыңда 
белгіленген тәртіппен валюталық құңдылықтар мен қымбат 
металдарды Қазақстан Республикасына әкеледі, сондай-ақ 
оларды шетелдік банктер мен мамандандырылған қаржыльщ 
ұйымдардағы өзінің шотгарына орналастыру үшін елдерге 
әкетеді;

8) кредипік рейтінгілерінің ең төменгі деңгейін Қазақстан 
Үлтгық Банкінің Басқармасы айқындайтын эмитентгер шығарған 
бағалы қағаздарды сатып алады, сатады немесе олармен 
операциялар жұргізеді;

9) банқаралық депозиттер, репо жэне кері репо, депозитгік 
сертификатгар, коммеруиялық қагаздар, сондай-ақ
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рейтиыгшерінің ең төменгі деңгейін Қазақстан ¥лттық Банкінің 
Басқармасы эмиггенттер шығарған басқа да борышгық 
міндеттемелер сияқгы ақша рыногының құралдарымен 
операциялар жүргізеді;

10) кредитгік рейтингтері Қазақстан Үлтгық Банкінің 
Басқармасы айқьшдаған деңгейден төмен емес контрагенгтерімен 
форвардтық операциялар, своп огхерациялары жэне опцион 
операциялар сияқты туынды қаржылық қүралдарымен 
операциялар жүргізеді;

Алтын-валюта активтерін басқару мақсатында Қазақстан 
¥лттық Банкі:

1) қазақстандық жэне өзге өндірушіиерден (сатушылардаи) 
тазартылған: алтью сатып алады;

2) Қазақстан Республикасының резидентгерінен жэне 
резидент еместерінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінен шетелдік валютаны Қазақстан теңгесіне жэне 
шетелдік вачютадаға сатып алады;

3) депозитгер оркаластырады, шетелдік валютамен дилинг 
операцияларын жэне шетелдік валютада деноминацияланған 
бағалы қағаздармен операциялар дүргізеді, сондай-ақ шетелдік 
валютадағы кредиттер береді;

4) халықаралық қаржьшық ұйымдардан, шет мемлекеттердің 
орталық банктерінен жэне басқа кредиторлардан кредиттер 
алады;

5) ақысы шетелдік валютамен төленетін консультациялық, 
ақпараттық-баспалық жэне басқа қызметтер көрсетөді;

6) ақша-кредит саясатын жэне айырбас бағамы саясатын 
жүргізу мақсатыңца, оның ішінде ішкі валюталық рыноктағы 
сүраныс пен үсыныстардың ауытқуларын баяулату мақсатында, 
ішкі валютапық рынокта валюта сатып алады жэне сатады;

7) белгілі қызметгер көрсету үшіін теңгені шетелдік 
валютаға айырбастайды;

8) белгілі бір шетелдік валютаны сатып алу үшін басқа 
шетелдік валютаны сатады.
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143 Шетел валютасында төлемдер жәие ақша 
аударымдарын жасаудың ерекшеліктері

Қазақстанның Даму Банкі өз функцияларын орындау 
мақсатында ұлпы қ және шетелдік валютамен мынадай 
операцияларды жүзеге асырады:

1) заңцы гүлғаларға ақьшы, мерзімді және қайтарымды 
негізде әрі ақшадай нысанда кредиттер береді;

2) занды түлғаларға ақшалай нысанда орыңцапуы көзделетін 
банктік кепілдіктер береді;

3) заңды түлғаларға ақшалай нысанда орындалуы көзделетін 
банктік кепілгерлік жэне де міндеттемелер береді;

4) аккредитив ашады жэне растайды, сондай-ақ аккредитив 
бойьгаша міндетгемелерді орьгадайды;

5) өзінің өтімділігін басқару мақсатында банктер мен банктік 
операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы 
үйымдардың корреспоңцентгік шогтарын ашады жэне жүргізеді;

6) өзі қызмет көрсететін инвестициялық жобаларға жэне 
экспортгық операцияларга сэйкес жасалған шарггарда көзделген 
төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру мақсатьгада 
Даму Банкінің заемдарын, басқа да заемдарды, сондай-ақ 
республикалық жэне жергілікгі бюджетгердің қаражаттарын 
есепке алу үшін банктік шотгар ашады жэне жүргізеді;

7) шарттылы салымдардың арнаулы шотгарын, сондай-ақ 
мемлекет кепілдік берген заемдар туралы шаттарға сәйкес 
резевтік шоттар ашады және жүргізеді;

8) заңцы түлғалардың Даму Банкі алдындағы 
міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында қаражаттарды 
есепке алу үшін банктік шоттар ашады және жүргізеді;

9) өзінің заемшыларының, банктік операциялардьщ 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын корреспондент-банктердің, 
үйымдардың тапсырмалары бойынша олардың банктік шотгары 
арқылы есеп айырысады;
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10) заңцы тулғалардың ақша аудару жөніндегі 
таисырмаларын орындайды;

11) өз заемшыларының пайдасьгаа төлемдік қркаттарды 
(вексельдерден басқасын) инкассоға қабьшдайды;

12) өзінің өтімділігін қамтамасыз ету мақсатында банктік 
депозиттер қабылдайды;

13) тиісті заңнамалар мен ресми қркатгарда белгіленген 
жағдайларда мемлекеттік багалы қағаздармен дилерлік қызмет 
жұргізеді;

14) лизингтік қызмет жұргізеді;
15) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарады;
16) оз мүлкін жалға береді.

Коммерңиялық банктер тиісті лиңензиялар негізінде жұзеге 
асыратын валюталық операцияларға:

1) клиенттердің валюталық шотгарын ашу және жүргізу;
2) ішкі валюталық рынокта шетелдік валютаны сатып алу 

жэне сату;
3) валюталық қаражаттарды Қазақстан Республикасы 

аумағына тарту жэне орналастыру;
4) тауарлар экспорты мен импортына байланысты 

халақаралық есеп айырысулар;
5) халықаралық ақпіа рыноктарындағы депозитгік жэне 

конвервиялық операңиялар;
6) халықаралық ақша рыноктарындағы кредитгік 

операңиялар жатады.

Қорытынды:
Демек, «валюта» белгілі бір мемлекетгің ішкі (ұлттық, 

аймақгық) валюталық рыногында жэне мемлекеттен тыс 
жерлерде (халықаралық валюталық рынокта) айналатын осы 
мемлекеттің ұлтгық ақша бірлігін немесе шет мемлекетгердің 
ақша бірлігін білдіреді.
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; Бақылау сұрақтары:
1 .Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарьш реттеу жзне 

қадаівлау жөніидеіі агенггікгің қызметтері жэне өкілеттіктері.
2.Банкгің кредапг-қаржы ұйымы ретіндегі түсінігі.
3.Банк құқығы •іусінігі жэне оньщ қүқық саласы жуйесінде 

алатын орын.
4.Банк қүқығы нормаларыньщ түсінігі жэне кұрылымы.
5.Банк құқығы қатынастарының түсінігі, ерекшеліктері жэне 

ерекше белгілері.

Тест сұрақтары:
1. Валюта иггальян тіліндегі уаіиіа нені белдіреді? 
а) құн мағьшасьщда айтылады /дұрыс/
в) пайда магыиасында айтылады; 
с) шығыс мағынасьщца айтылады.
2. Қандай занды қарастырылды валюталық реттеу?
а) «Валюталық ретгеу жэне валюталық бақылау туралы» 

Қазақстан Республикасы заңының /дұрыс/
в) Қазақстан Республикасьшьщ Үлттық Банкі туралы 

Қазақстан Республикасыньщ заңы;
с) Қазақстанның Даму Банкі туралы Қазақстан 

Республикасының Заңы.
3. Валюта дегеніміз?
а) ақшалай есептесуды қажет ететін халықаралық 

экономикалық айырбасқа және басқа да халықаралық 
байланыстарга қатысатын елдің ақша бірлігі /дұрыс/

в) товардың сапасы;
с) тұтыңуға жарамдылығын жэне бегліленген стандарттар.
4. Валюталық бақьшау дегеніміз?
а) шетел валютасьшдағы қолма-қол ақшаның мөлшерін жэне 

оны баеқа валюталарға ауыстыру бағамьш реттеу /дұрыс/
в) салым салушы; 
с) сыртқы саудалық сальдо.
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5. Банкігіік құқық дегеніміз нені білдіреді?
а) банктерді үйымдастыратын жэне банкілік қызметті реттейтін 

құқықшқ нормалардың жиынтығы /дұрыс/
в) акцнонерлік қоғам; 
с) банктің басқармасы.
6. Банк дегеніміз? 
а) үйым /дүрыс/
в) қоғам;
с) кооператив.
7. Банк не үшін қүрылған үйым? 
а) екі жауабы да дұрыс /дұрыс/
в) өз атынан ақшалай қаражатгарды ақылы, мерзімділік 
с) қайгарып беру шаргымен тарту жэне орналастыру үшін
8. Банктің негізгі міндеті?
а) қарыз алушы мен қарыз беруші және сатып алушы мен 

сатушы арасындағы ақша қаражатгарын аударуда делдалдықгы 
іске асыру /дұрыс/

в) ақша қарызға беру. 
с) ақшаны жинап алу.
9. Қазақстанда қанша деңгейлі банкіпік жүйе қалынтасты? 
а) екі деңгейлі банкілік жұйе /дұрыс/
в) бір деңгейлі банкілікжұйе; 
с) ұш деңгейлі банкілік жүйе.
10. Бірінші деңгейге қандай банктер жатады?
а) Қазақстан Республикасының Үлттық банкі /дұрыс/
в) Сбербанк; 
с) Сберкасса.
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15-тақырып.
ЭЛЕКТРОНДЬЩ АҚША Қ¥РАЛДАРЬІМЕН 

ЖАСАЛАТЫН БАНК МӘМІЛЕЛЕРІ

Жоспары:
15.1 Электрондық банк қызметі түрлері.
15.2 Электрондық ақша жүйесінің пайда болуы жэне жетілуі.
15.3 Электровдық банк қызметін қамтамасыз ету қүралдары.
15.4 Элекгровдық ақша қүралдарының түрлері.

15.1 Электрондық банк қызметі түрлері

Электровдық банк қызметі-бүл кредит үйымдарының 
электрондық қаржы қызметтерін корсету сшіасындағы, оның 
ішінде банк карталарын жэне электрондық ақша жүйелерін 
пайдалана отырьш, электрондық Электрондық банк қызметі-бұл 
кредит үйымдарьшың электровдық қаржы қызметин корету 
саласывдағы, оның ішівде банк карталарын ясэне ълектрондық 
акша жуйелерін пайдалана отырып, электрондық есеп айыру 
суларды жүзеге асыру саласындағы экономнкалық қызметі, 
совдай-ақ қор қүндьшықтарымен биржалық операциялар жэне 
электрондық экономикалық қызметтің басқа қатысушыларының 
қаржьшық делдалдығы.

XX ғасырдың 90 жылдарының ортасынан бастап 
электровдық банк қызметін жүзеге асыру бірте-бірте есеп 
айьфысудьщ басқа түрлерін ығыстыра отырып, біргівдеп 
индустриалдық дамыған елдердің кредит үйымдарының 
(банктерінің) жэне қаржы компанияларының басымдыққа ие 
бағыттарының біріне айнала бастады. Соңғы онжылдықта 
ақпаратгық технологиялардың (бірінші кезекте - Интернетгің) 
қарқынды дамуы экономиканың көптеген салаларының 
бейнесінің озгеруіне және, ең алдымен, қаржылық қызметгердің 
«банк, сақтандыру, инвестициялық» жэне т.с.с. қызметтер)
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саласының озгеруіне жеткізіп отыр, өйткені қаржы ұйымдары. 
әдетге, клиентгерге қызмет көрсетудің болашағы зор эдістерін 
енгізуде аса белсенді рөл атқарады.

Электрондық банк қызметтері ретінде жэне жиынтығында:
1) электрондық есеп айырысуларды пластикалық банк 

карточкаларын пайдаланып жұзеге асыру;
2)банк қызметін арнаулы жэне жергілікгің коміхьютерлік 

желілер пайдаланьт жұзеге асыру (банкаралық электронды есеп 
айырысулар);

3)банк қызметін ғаламдық компьютер желісі - Интернет 
пайдаланып (Ингернет-банкинг) жұзеге асыру деп түсінуіміз 
керек.

Одан өзге, экономикалық түрғыдан алғанда, банк қызметі 
банктің көтерме жэне бөлшек электрондық қызметтері деп 
ажыратылуы мұмкін.

15.2 Электрондық ақша жүйесінің 
найда болуы және жетілуі

Ақша тарихының ақырғы сатысында ақшаны транзакциялық 
депозитгерде пайдалану тәсілі ретінде электроңцық ақша 
аударымдары кең қолданыс тапты. Электрондық ақша 
аударымдары қаржы нарьщтарында, оның ішінде орасан үлкен 
ақша сомасы ағьшы айналымға түсіп жататын халықаралық 
нарықта да тез арада айқьга басымдық алып үлгірді. Қазіргі таңца 
кредит карточкалары ретінде пайдаланылатын дебет 
карточкалары -  пластикалық карточкалар (жалғыз 
айырмашылығы -  дебет карточкалары ақшаның бір 
трансакциялық депозиттен екіншісіне электроңдық жолмен 
аударылуын жүргізу үшін қолданылады) пайдаланушылар саны 
артып келеді. Адамдар көбінесе жалақыларын жүмыс берушінің 
шотынан электрондық ақша аудару көмегімен алатын болды. 
Электрондық ақша аударымдары рөлінің артуына байланысты
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көпшілік адамдардың «ақшасыз экономиканың» пайда болғанына 
көздері жетгі.

«Электрондық ақша» жүйелері, кейбір авторлардың 
пікірінше, озінің технологиясы бойынша компьютер зердесінде 
немесе смарт-картада сақталатын жэне ақшалай міндетгемелерді 
орындау барысында пайдаланылатын электрондық бірліктер 
болып табылады.

Сөз жоқ, электроңдық ақшалардың (Е-топеу) пайда болуы 
сонымен бірге электрондық коммерцияньщ дамуына, элемдік 
қоғамдастық омірінде ғаламдьщ Интернет желісі рөлінің 
артуымен байланысты ғьшыми-техникалық орлеудің де 
нәтижесіне айналды.

«Электроңдық ақша» түсінігіне бірнеше көзқарас 
қалыптасқан.

Электрондық ақшаның алғашқы анықтамаларының бірі 
1998 жылы Еуропалық Орталық банктің жаңа қаржы саясаты 
департаментінің жэне экономикалық зертгеулер департаменті 
экономистерінің жарияланымында мынадай мэтінде үсынылды: 
«Кең мағынасында элеюірондық ақша эмитент ғана емес, 
сондай-ақ басқа да фирмалардың пайдасы үшін төлемдерді 
жүзеге асыруға кеңінен пайдаланылуы мүмкін жэне 
трансакцияларды өткізу үшін міндетті түрде банктік шоттардың 
пайдаланылуын талап етпейтін, үсынушының алдын ала 
төленген қүралы ретінде қолданылатын техникалық қүрылғы 
көмегімен ақша қүнын электрондық жолмен сақтау болып 
табылады».

Элекгрондық ақшаның өмір сүру түжырымдамасының бір 
магыналы анықтамасы жоқ ойткені аталған қүбылыс 
салыстырмалы түрде бүдан аз уақыт бүрын ғана пайда болды, 
алайда ғылыми түрғыда назар аударуға түрарлык.
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15.3 Электрондық банк қызметін 
қамтамасыз ету қүралдары

Банктер жүзеге асыратын эмиссиялық огіерациялардың 
мақсатыңа ез капиталын қалыптастыру және үлғайту, 
езініңактивті операцияларын жүргізуге жэне инвестициялауға 
кажетті ақша қаражаттарын тарту, сондай-ақ меншікке бақылау 
жасау үшін акционерлік қоғамның капитальша кагысу жатады.

Тиісті бағалы қағаз түрін эмиссиялау алдыңда банк 
тарапынан оның өтімділігі, айналымдығы, номиналдық бағасы, 
эмиссиялық бағасы жэне рыноктық бағамы (бағасы) есепке 
алынады.

Банк күжатты жэне күжатсыз нысандағы аталымды (атаулы) 
акциялар, тек күжатты нысандағы үсынбалы акциялар шығара 
алады.

Сонымен қатар банк шығаратың акциялар дауыс беретің 
жэне дауыс берілмейтің акциялар, жинақгаушы жэне 
жинақтаушы емес акциялар, айырбасталатыц жэне 
айырбасталмайтьщ акциялар болып ерекшеленуі мүмкін.

Банк тарапынан акциялар немесе облигация эмиссиялау 
барысьщда бағалы қағаздарды шығару туралы шешім 
кабьшданады; эмиссиялық проспектісі дайыңдалады; бағалы 
қағаз шығару жэне эмиссиялық проспектісі мемлекетгік 
тіркеуден өткізіледі; эмиссиялық проспектісі жарияланады; 
шығарылған бағалы кағаздар сатьшады (еткізіледі); бағалы 
қағазды шығару корытындысы жарияланады.

Эмиесиялық багалы қағаздар шығару проспектісінде:
1)эмитент (банк) пен оның. операциялық қызметіңің түрлері 

турагіы;
2)эмитентгің орналастырылған акцияларының он жэне одак 

да көп процентің иеленуші акционерлер (катысушьшар) туралы;
3) банктің басшы қызметкерлері, олардыңлауазымы 

жөніңцегі сонғы үш жыл ішіңдегі, сондай-ақ банк
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орналастырған акциядардьщ оларға тиесілі саны жөніңдегі 
мәліметтер көрсетіле отарьш, банктің органдары мен 
қурыльшдық бөлілшіелері туралы;

4)баланстық кұны керсетіле отырып, банктің активтері, 
соңцай-ақ банк керсететің қызметтердің жалпы кұныңын бес 
жэне одан да көп процентің кұрайтьщ қызметті тұтыңушылар 
туралы;

5)банкчің мүлган бағалау туралы;
6)кредиторлардың тізбесі көрсетіле отырып, банк 

активтерінің баланстық құньщың бес жэне одан да кеп процентің 
кұрайтын берешекгер туралы;

7)башстің аффилирленген тұлғалары туралы;
8)жарияланған эмиссиялық бағалы кағаздардьщ саны, 

олардың түрі, телеу тәсілдері, олар бойынша кіріс алу, оның 
ішінде обл игация лардың нақгьшы кұны, олардың айналыс 
мерзімі және өтелу тәртібі туралы;

9)айырбасталатың бағалы қағаздарды айырбастау тэртібі 
туралы;

10)облнгация ұстаушылардың өкілі туралы;
11)төлем жүргізу агенті туралы;
12)баштің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізіліілі жүйесін 

жүргізуді жүзеге асыратың тіркеуші туралы мәліметтер орьш 
алады.

Бағалы кағаздарды эмиссиялау барысында банктер
эмитенттер ретіңце көрініс табады.

Мысалы Қазақстан Үлтгық Банкі кысҚа мерзімді ноталарды 
(мемлекетгік бағалы кағаздарды) ұлтгық, валютамен де немесе 
шетел валютасымен де эмиссиялайды.

Өз кыска мерзімді ноталарын шығару, орналастыру, 
айналысқа жіберу жэне өтеу тәртібі мен талалтарьш Қазақстан 
Үлтық Баш;і айқьпщайды.
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15.4 Электрондық ақша қүралдарының түрлері

Азаматгық және башстік қүқьщ ғьшымындағы тағы бір қызық 
сүрақ - ол «электрондық ақшаның» пайда болуы.

Ақша тарихының ақырғы сатысында ақшаны трансакциялық 
депознптерде пайдалану гәсілі ретінде электрондық ақша 
аударымдары кең қолданыс тапты. Электрондық ақша 
аударымдары қаржы нарықтарында, оньщ ішінде орасан үлкен 
ақша сомасы ағыны айналымға түсіп жататын халықаралық 
нарықта да тез арада айқын басымдық алып үлгірді. Қазіргі таңда 
кредыт карточкалары ретінде пайдаланылатын дебет 
карточкалары —  пластикалық карточкалар (жалғыз 
айырмашьшығы - дебет карточкалары ақшаның бір 
трансакциялық депозеттен екіншісіне элекіроңцық жолмен 
аударылуын жұргізу үшін қолданылады) пайдалануш ылар саны 
артып келеді.

Адамдар көбінесе жалақыларын жүмыс берушінің шотынан 
элекгроңдық ақша аудару көмегімен алатьш болды.

Электрондьщ ақша аударымдарының рөлі артуына 
байланысты көпшілік адамдардың «ақшасыз экономиканың» 
пайда болғанына көздері жетгі.

«Электрондьіц аңиш» жүйелері, кейбір авторлардың 
пікіріпше, өзінін технологнясы бойынгиа компъютер зердесінде 
немесе смарт-картада сакталатын жэне акшалай 
міндеттемелерді орындау барысында пайдаланылатын 
электрондык бірліктер болып табылады.

Сөз жоқ, электроңдық ақшалардың (Е-топеу) пайда болуы 
сонымен бірге электрондық коммерцияның дамуына, элемдік 
қоғамдастық өмірінде ғаламдық Интернет желісі ролінің артуыіш 
байланысты ғылыми-техншсальщ өрлеудің де нәтижесіне 
айналды.
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Заңдық тұрғыдан алғанда ақшаны:
а) банкгііс карталар негізінде жұмыс істейтін электрондық 

ақшалар жүйелері шектерінде айналысқа тұсетін элекгрондық 
ақшалар жэне б) компьютерлік желілер негізінде жұмыс Істейтім 
элекзрондық ақшалар шектерінде айналысқа тұсетін 
электрондық, ақшааар деп ажырату аса маңызды.

Пластикалық карталар негізіндегі ең көп таралған 
электрондық ақшаггар деп Мопсіех жэне Уіза Сазц-ті ганыған 
жөн. Бұл карталар бойынша эмитенттер жэне төлеушілер больш 
банктер эрекет етеді, ал солардың көмегімен сақгалатын жэне 
ауысатын ақша баламасының негізі - ол банк депозиттері.

Қорытынды:
Электрондық ақшаның екінші түріне желілік ақшалар 

(пеілуогк шопеу) деп аталатын, айналысқа түскенде ақшалай 
құны компьютер зердесінде қатгы даскілерде сақталатын 
ақшалар жатады; олар ақшалай қаражаттарды элеюрондық 
коммуникация жсшілері бойынша, оның ішінде ғаламдық 
компьютер жүйесі - Интернет (желілерді пайдалана отырып) 
арқыіш аударуды жүзеге асыратын эртүрлі бағдарламалық 
қамтамасыз етулер болып табьшады.

Бақылаіу сүраіісгары:
1.Төлемдер мен ақша аударымдарының қүқықгықреттеу.
2. Вшікіталық қатынастарды құқықгық ретгеу.
3. Электрондық ақша күралдарымен жасалатын банк 

мәмілелері.
4. Банк ақпаратының түсінігі мен маңызы.

Тест сүракіары:
1. Орта мерзімді мемлекетгік бағалы қағаздар?
а) 1 жылдан 10 жьшға дейін /дұрыс/
в) 5 жьш;
с) 3 жыл.
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2. Үзақ мерзімді шарттары мемлекеттік бағалы қағаздар? 
а) 10 жылдан артық уақыт айналымда /дұрыс/
в) 8 жыл; 
с) 7 жьш.
3. Л.А. Новоселова қандай шарт қарастыруды ұсьшган?
а) несне шартын екі түрде — «классикалық» реалды заем 

түріңде жэне алдьш ала шарт пен заемның элементгері бар 
екрекше өз алдына дербес консенсуалды шарт ретінде 
қарастаруды ұсынған /дұрыс/

в) несие шарпгьш үш түрде; 
с) несие шартын бес түрде.
4. Е.Б.Осипов дұрыс деп нені санады?
а) несие беру міндеттемесін алатын несие шарты, осы 

позицияның кейбір жақгастарының пікірі бойынша, заем 
шартьша алдын ала шарт больш табьшады деген позицияны ең 
дұрысы деп санайды /дұрыс/

в) несие шартьш екі түрде — «классикалық» реалды заем 
түрінде және алдын ала шарт -пен заемның элементтері бар 
екрекше өз алдына дербес консенсуалды шарт ретінде 
қарастаіруды;

с) Қазақстан Республикасы Үлттық Банкінің лицензиясы 
негізінде банкілік операциялар мен қызметгердің белгілі бір 
түрлерін жүзеге асыратын банк болып табылмайтын заңды тұлға.
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