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АЛҒЫ СӨЗ

Азаматтық құқық - азаматтық заңдарда көрініс тапқан мүліктік жəне мүліктік қатынастармен
байланысы бар мүліктік емес жеке қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы.

«Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы» (Ерекше бөлім) оқу пəнінің міндеті — студентті
азаматтық-құқықтық нормалардың мазмұнын дұрыс түсінуге, олардың ерекшеліктерін, негізін, қолдану
тетігі мен салдарын білуге үйрету.

Оқу құралының мақсаты - Қазақстан Республикасы азаматтық құқығының негізгі теориялық
ережелерін тыңдаушыларға түсіндіру, азаматтық заңнамалардың маңызы мен олардың нарықтық
экономиканың қалыптасуына ықпалы мен маңызын жəне тыңдаушыларды азаматтық-құқықтық
қатынастарда заң нормаларын дұрыс қолдана білуге үйрету, азаматтық заң нормаларын түсіндіру барысында
кездесетін кейбір құқықтық-теориялық күрделі мəселелерді саралай білуге бейімдеу.

Сызба – альбом, қазақ тілінде оқып жатқан тыңдаушыларға «Азаматтық құқық» курсын меңгеруге
оқулықтар мен оқу құралдарының жетіспеушілігін ескере отырып, күндізгі жəне сырттай оқыту
факультеттерінің тыңдаушыларына көмек беру мақсатында құрастырылып отыр.

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
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1-ТАҚЫРЫП. САТЫП АЛУ – САТУ ШАРТЫ
Сатып алу шартының түсінігі мен түрлері

Сатып алу шарты бойынша бір тарап (сатушы) мүлікті (тауарды) екінші тараптың (сатып алушының)
меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе жедел басқаруына беруге міндеттенеді, ал сатып алушы бұл
мүлікті (тауарды) қабылдауға жəне ол үшін белгілі бір ақша сомасын (бағасын) төлеуге міндетті (ҚР АК-нің
406-бабының 1-тармағы)

1. Сатып алу - сату шарты
консенсуалды, екі жақты жəне ақылы
шарт болып табылады.

2. Сатып алу - сату шартын меншікке
жеке сипаттармен анықталатын заттарды
беретін шарт ретінде бағалау (себебі тек
жеке сипаттарымен анықталатын заттар
ғана меншік құқығының немесе заттық
құқықтық нысанасы бола алады) мүлікті
құқықтарды сату ерекшелігін ескеруді
талап етеді.

3. Бағалы қағаздарды жəне валюталық
құндылықтарды сатып алу - сатуда, егер
заңнама оларды сатып алу - сату үшін
арнайы ережелер қарастырмаса, жалпы
ережелер қолданылады.

Ерекшеліктері Сатып алу шартының
түрлерін ажырату белгілері

Ерекшелікте
рі

1. Шарт
тараптары
2. Тауарды
алудың мақсаты.
3. Шарт
объектісі.

1. Бөлшектеп
сатып - алу сату
шарты.
2. Тауар
жеткізілімі
шарты.
3. Келісім-шарт
жасасу шарты.
4. Энергиямен
жабдықтау
шарты.
5. Кəсіпорынды
сату шарты.
6. Айырбас
шарты.

Сатып алу -
сату шарты-
ның пəні
заттар (тауар-
лар) болып
табылады
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Сатушының жəне сатып алушының құқықтары мен міндеттері

1. Сатушы шартта көзделген тауарды сатып алушыға беруге мiндеттi.
2. Егер шартта өзгеше көзделмесе, сатушы тауарды берумен бiрге сатып алушыға оның керек-

жарақтарын, сондай-ақ нормативтiк құқықтық актiлерде немесе шартта көзделген, соған қатысты
құжаттарды (тауардың жиынтықтылығын, қауіпсіздігін, сапасын, пайдалану тəртiбiн жəне т.б.
куəландыратын құжаттарды) беруге мiндеттi (ҚР АК-нің 408-бабы).

1. Егер сатып алу - сату шартында өзгеше көзделмесе, сатушының сатып алушыға тауар беру
мiндетi:

1) егер шартта тауарды жеткiзiп беру бойынша сатушының мiндетi көзделсе, сатып алушыға немесе
ол атаған адамға тауарды берген;

2) егер тауар сол тауар орналасқан жерде сатып алушыға немесе ол атаған адамға берiлуге тиiс
болса, сатып алушының билiгiне тауар берген кезiнде орындалған болып есептеледi (ҚР АК-нің 410-
бабы).

1. Сатып алушы тауарды ауыстыруды талап етуге немесе шартты орындаудан бас тартуға өзi
құқылы болатын жағдайларды қоспағанда, сатып алушы өзіне сатушы берген тауарды қабылдауға
мiндеттi.

2. Егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, сатып алушы əдетте қойылатын
талаптарға сəйкес, тиісті тауар беруді жəне алуды қамтамасыз ету үшiн өз тарапынан қажеттi iс-
қимылдар жасауға міндеттi.

3. Сатып алушы заң актiлерiн немесе шартты бұза отырып, тауарды қабылдамаған не қабылдаудан
бас тартқан жағдайларда, сатушы сатып алушыдан тауарды қабылдауды талап етуге немесе шартты
орындаудан бас тартуға құқылы (ҚР АК-нің 437-бабы).
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2-ТАҚЫРЫП. БӨЛШЕКТЕП САТЫП АЛУ - САТУ ШАРТЫ
Бөлшектеп сатып алу - сату шарты түсінігі

Тауар сату жөніндегі кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сатушы бөлшектеп сатып алу -
сату шарты бойынша сатып алушыға кəсiпкерлiк қызметке байланысты емес, əдетте жеке өзiне,
отбасында, үйiнде немесе өзге де пайдалануға арналған тауарларды беруге мiндеттенедi (ҚР АК-
нің 445-бабының 1-тармағы)

Ерекше сипаты

Сатушы - тауарды бөлшектеп сату
жөніндегі кəсіпкерлік қызметті жүзеге
асыратын жеке жəне заңды тұлға

Сатып алушыға кəсіпкерлік қызметке
байланысты емес, əдетте жеке өзіне,
отбасында, үйінде немесе өзге де
пайдалануға арналған тауарларды беруге
міндеттенеді (ҚР АК-нің 445-бабы)

Бөлшектеп сатып алу - сату
қатынастарын реттейтін құжаттар

Сатып алу - сату шарты бойынша жалпы
нормалар

Жеке тұлға сатып алушы болған жағдайда,
Қазақстан Республикасының «Тұтынушы-
лардың құқығын қорғау туралы» Заңы
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Бөлшектеп сатып алу - сату шартын жасасу ерекшеліктері

Бөлшектеп сатып алу - сату шарты жария шарт (АК-тің 445-бабының 2-тармағы)

Бөлшектеп сатып алу - сату
шартының нысаны

Ерекшеліктері

1. Бөлшектеп сатып алу - сату шарты ауызша
жəне жазбаша нысанда болуы мүмкін;

2. Заң актiлерiнде немесе бөлшектеп сатып алу -
сату шартында, соның iшiнде сатып алушы
қосылатын формулярлардың немесе өзге де
стандарттық нысандардың талаптарында өзгеше
белгiленбесе, сатушы сатып алушыға касса немесе
тауар чегiн немесе тауарға ақы төленгенiн
растайтын өзге де құжатты берген кезден бастап
бөлшектеп сатып алу - сату шарты тиiстi нысанда
жасалған болып есептеледi. Аталған құжаттардың
сатып алушыда болмауы оны шарттың
жасалғандығынан жəне оның талаптарын
растайтын куəлiк айғақтарға сүйену мүмкiндiгiнен
айырмайды (ҚР АК-нің 446-бабы).

Бөлшектеп сатып алу - сату
шартын жасасу ерекшеліктері

1. Сатушы барлық сатып алушылармен тең
жағдайда шарт жасасуға міндетті.

2. Жариялы офертаға қосқан кез келген
тұлғалармен сатушы шарт жасасуға міндетті.

3. Кəсіпқой ретінде сатушы сатып алушыға
берілетін ақпарат мазмұнын айқындайды: олар,
баға жөніндегі сенімді жəне қажетті хабар;
алушының қызықтырған өнім туралы
тұтынушылық қасиеті жайлы мəлімет, затты
тұтыну жайлы ереже, оны сақтау жəне қауіпсіз
пайдаға асыру тəртібі. Ал, азық-түлік өнімдеріне
қатысты өнімнің құрамы, қуаттылығы,
денсаулыққа зиянды заттар құрамы жəне сақтау
мерзімі туралы ақпарат берілуі тиіс.
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3-ТАҚЫРЫП. ТАУАР ЖЕТКІЗІЛІМІ ШАРТЫ
Тауар жеткізілімі шартының түсінігі мен басты ерекшеліктері

Кəсiпкер болып табылатын сатушы (тауар берушi) сатып алушыға өзі өндіретін немесе сатып
алатын тауарларды кəсіпкерлік қызметке немесе жеке өзіне, отбасына, үй ішіне жəне сол сияқты
өзге де пайдалануға байланысты емес өзге мақсаттарға пайдалану үшін келісілген мерзімде немесе
мерзімдерде беруге міндеттенеді (ҚР АК-нің 458-бабы)

Ерекше сипаты

1. Тауар жеткізуші тек қана  кəсіпкерлік
қызметті жүзеге асыратын тұлға болуы
керек.

2. Сатып алушы тауарларды олардың
игерушілігі үшін кəсіпкерлік қызметке
қарамастан немесе өзге мақсаттарда
иемденеді, дербес, отбасылық, үймен
немесе өзге осындай игерушілікпен
байланыссыз.

Тауар жеткізілімі шартының
қатынастарын реттейтін құжаттар

1. ҚР-ның АК нормалары.
2. ҚР министрлер кабинетінің  №481

қаулысы.
3. ҚР-ның «Мемлекеттік сатып алу

туралы» Заңы.

Субсидиярлық тəртіпте

1. Сатып алу - сату шартының жалпы
ережелер нормасы.

2. Шарттың жалпы ережесі.
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Жеткізілім шартын жасау

1. Жеткізілім шартын
жасау еркіндігі

Жеткізілім шартын
жасасу кезінде тарап-
тардың қарым қатынас-
тарына еркіндік шарты
туралы жалпы ереже-
лері қолданылады жəне
тұлғаның жеткізілім
шартын жасасу кезінде
заңда арнайы көзделген
жағдайларда ғана мəж-
бүрлеуі мүмкін.

2. Шартқа дейінгі
дауды шешу

Алғашқы оференттi
шарт жасауға ерiксiз
көндiруге жол берiлмейдi
өнiм тапсыру туралы
ереже бойынша сатушы-
ның (өндiрушiнiң) шарт
жасаудан бас тартқан
немесе келiспеген жағдай-
ларға байланысты сұрақ-
тарды жəне келiспеу-
шiлiктердi шешу үшiн сот
тəртiбi қарастырылған едi.
Заңнамадағы осы шешiм
де азаматтық құқықтағы
шарттың еркiндiгi
қағидатының күшеюiне
мүмкiншiлiк бередi деп
айта аламыз.

3. Шарт жасасу
кезіндегі тəртіпті реттеу

Тараптар арасында
шарттың жекелеген
жағдайлары бойынша
келiспеушiлiктер пайда
болған жағдайда шарт
жасауды ұсынған жəне
басқа тараптан осы
жағдайлар бойынша
келiсу туралы ұсыныс
(келiспеушiлiктер хатта-
масын) алған тарап осы
ұсынысты алған күннен
бастап отыз күн iшiнде,
егер өзге мерзiм
тараптарымен келiсiл-
меген болса, шарттың
тиiстi талаптарын келiсу
жөнiнде шаралар қолда-
нуға не басқа тарапты
оны жасаудан бас тарту
туралы жазбаша түрде
хабарландыруға тиiс.

4. Ұзақ мерзімді
жеткізілім шартының

тұжырымы

Тауар жеткiзiлiмi
шартында шарттың заты
мен берiлетiн тауар-
лардың санын анық-
тайтын жағдайларынан
басқа, жеткiзiлетiн тауар-
лардың номенклатура-
сын (түр түрiн) бағасын
анықтайтын, жеткiзiле-
тiн өнiмнiң сапасының
жағдайлары да бекiтiлуi
керек. Егер шартта
осындай жағдайлар
көзделмесе, екi тараптың
бiреуiнiң талабы бойын-
ша шарт жасалмаған деп
есептелiнуi мүмкiн.
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Шартты орындаудан бас тарту (ҚР АК-нің 476-бабы)

Келісім-шарт жасасу шарты бойынша ауыл шаруашылық өнімін өндіруші өзі өсірген
(өндірген) ауыл шаруашылық өнімін - ұқсату немесе сату үшін осындай өнімді сатып алуды
жүзеге асыратын дайындаушы – тұлғаға беруге міндеттенеді (ҚР АК-нің 478-бабы)

Сатып алушымен шарттың бұзылуы мына жағдайларда

1)Тауарларға ақы төлеу мерзімдері бірнеше рет бұзылғанда;
2)Бірнеше рет тауарлар таңдалып алынбағанда елеулі деп ұйғарылады.

Тараптардың келісімімен шартты орындаудан немесе оны біржақты өзгертуден біржақты бас тартудың
өзге де негіздері көзделуі мүмкін.

Бір тарап шартты өзгерту немесе оны орындаудан біржақты бас тарту туралы екінші тараптан хабар алған
кезден бастап, егер хабарда шартты бұзудың немесе өзгертудің өзге мерзімі көзделмесе не тараптардың
келісімінде белгіленбесе, тауар жеткізілім шарты бұзылған немесе өзгертілген деп есептеледі.

Тауар берушімен шарттың бұзылуы мына жағдайларда

1) Кемшілігі бар, сапасы лайықсыз тауар беріліп, ол кемшіліктерді сатып алушы үшін
қолайлы мерзімде жою мүмкін болмағанда;

2) Тауар беру мерзімдері бірнеше рет бұзылғанда елеулі деп ұйғарылады.
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4-ТАҚЫРЫП. КЕЛІСІМ-ШАРТ ЖАСАСУ ШАРТЫ
Келісім шарт жасасу шартының түсінігі мен міндеттері

Дайындаушының мiндеттерi (ҚР АК-нің 479-бабы)
1. Егер келісім-шарт жасасу шартында өзгеше көзделмесе,

дайындаушы өндiрушiден ауыл шаруашылық өнiмiн оның тұрған
жерiнде қабылдауға жəне тасып əкетудi қамтамасыз етуге мiндеттi.

2. Ауыл шаруашылық өнiмiн қабылдау дайындаушы орналасқан
жерде немесе ол көрсеткен өзге орында жүзеге асырылатын
жағдайда дайындаушының келісім-шарт жасасу шартының
талаптарына сəйкес келетiн жəне дайындаушыға шартта келісілген
мерзiмде берiлген ауыл шаруашылық өнiмiн қабылдаудан бас
тартуға құқығы жоқ.

Дайындаушы өнiм сапасын стандарттарға сəйкес дəл анықтауды
қамтамасыз етуге мiндеттi.

3. Келісім-шарт жасасу шартында ауыл шаруашылық өнiмiн
ұқсатуды жүзеге асыратын дайындаушының өндiрушiге оның талап
етуi бойынша ауыл шаруашылық өнiмiн ұқсатудан қалған
қалдықтарды шартта белгiленген баға бойынша ақы төлете отырып
қайтаруға мiндеттi

Ауыл шаруашылық
өнiмiн өндiрушiнiң
мiндеттерi (ҚР АК-нің 480-
бабы)

Ауыл шаруашылық өнiмiн
өндiрушi дайындаушыға
өсiрген (өндiрген) ауыл
шаруашылық өнiмiн мөлшерi,
сапасы мен түр-түрлерін
келісім-шарт жасасу
шартында көзделгендей етiп
беруге мiндеттi

Келiсiм-шарт жасасу шарты бойынша ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi өзi өсiрген
(өндiрген)  ауыл шаруашылық өнiмiн -  ұқсату немесе сату үшiн осындай өнiмдi  сатып алуды
жүзеге асыратын дайындаушы-тұлғаға беруге мiндеттенедi. (ҚР АК-нің 478-бабы)
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5-ТАҚЫРЫП. ЭНЕРГИЯМЕН ЖАБДЫҚТАУ ШАРТЫ
Энергиямен жабдықтау шартының түсінігі

Энергиямен жабдықтау шарты-көрсетілген ережелерді иемденетін (электр
жəне жылу энергиялары) заттарды өткізуді (сатып алу - сатуды) реттейтін
шарт

Энергиямен жабдықтау шарты бойынша энергиямен жабдықтаушы ұйым
абонентке (тұтынушыға) жалғанған желi арқылы энергия беруге мiндеттенедi,
ал абонент алынған энергия үшiн ақы төлеуге, сондай-ақ оны тұтынудың
шартта көзделген режимiн сақтауға, өзiнiң қарауындағы энергетика желiлерiн
пайдалану қауіпсіздігін жəне энергияны тұтынуға байланысты
пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтардың ақаусыздығын қамтамасыз етуге
мiндеттенедi (ҚР АК-нің 482-бабы)
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Энергиямен жабдықтау шартын жасасу жəне ұзарту
(ҚР АК-нің 483-бабы)

4. Егер шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн тараптардың бiрiнен жаңа
шарт жасасу туралы ұсыныс енгiзiлсе, тараптардың қатынастары жаңа шарт
жасалғанға дейiн бұрынғы жасалған шартпен реттеледi

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

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

3. Мерзiм аяқталғаннан кейiн энергиямен жабдықтау шартын тоқтату немесе
өзгерту туралы тараптардың бiреуiнiң өтiнiшi болмаған жағдайда ол шартта
көзделген дəл сондай мерзiмге жəне нақ сондай талаптар бойынша ұзартылған
болып есептеледі. Шартты жаңа мерзiмге ұзартқан кезде тараптардың келісімi
бойынша оның талаптары өзгертiлуi мүмкiн
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6-ТАҚЫРЫП. КƏСІПОРЫНДЫ САТУ ШАРТЫ
Кəсіпорынды сатып алу - сату шартының түсінігі

Кəсiпорынды сату шарты бойынша сатушы тұтас алғанда кəсiпорынды мүлiктiк кешен
ретiнде сатып алушының меншiгiне (ҚР АК-тiң 119-бабы) беруге мiндеттенедi, бұған
сатушы басқа тұлғаларға беруге құқығы болмайтын құқықтар мен мiндеттер қосылмайды.

Кəсіпорынды сатып алу - сату шарты жылжымайтын мүлікті сатып алу - сату шартының
түрі болып келеді

Кəсіпорын - кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын мүліктік кешен

Кəсіпорын құрамына кіретін элементтер

1) жер учаскелері;
2) ғимараттар;
3) жабдық, мүлік, шикізат, өнім;
4) құқықты талап ету, қарыздар;
5) белгілерге деген құқықтар, жекелендірілген
кəсіпорын жəне оның өнімдері, жұмыстары мен
қызметі (фирмалық атауы, тауар белгілері, күту
белгілері);
6) басқа да құқықтар.
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Кəсiпорынды сату тəртібі

Кəсiпорынды сату тəртібі

Кəсiпорынды сату (кезеңі)
тəртібі

Кəсiпорынды сатуды
несиегерлерге хабарлау

Сатып алу - сату шартын
орындауға жатпайтын салдар

Ерекшеліктері1)кəсіпорынның құны
жəне анықтама құрамы;
2)кəсiпорынды сатуды
несиегерлерге хабарлау;
3)беру актісін құрас-
тыру жолымен кəсіп-
орынды беру;
4)мемлекеттік тіркеу-ден
өткен соң кəсіпорынға
мүліктік құқықтың пайда
болуы

1)кəсіпорынға дейін
келісім шарттың бірі сатып
алушы кəсіпорынға
міндетін міндетті түрде
көрсетуі тиіс;
2)кəсiпорынды сату
туралы хабардар етiлмеген
кредит берушi сатушының
кəсiпорынды сатып
алушыға бергендiгi туралы
өзi бiлген немесе бiлуге
тиiс болған күннен бастап
бiр жыл iшiнде,
талаптардың қанағат-
тандырылуы туралы талап
қоя алады

1)егер сатушы жауап
беретiн кемшiлiктердiң
салдарынан кəсiпорын сату
шартында аталған мақсат-
тарға жарамсыз болып
шықса жəне сатушы ол
кем-шiлiктердi тəртiп пен
мерзiмде жоймаған болса,
не кемшiлiктердi жою
мүмкiн болмаса, сатып
алушы сот тəртiбiмен
кəсiпорынды сату шартын
бұзуды немесе өзгертудi
жəне тараптардың шарт
бойынша орындаған
нəрсесiн қайтарып берудi
талап етуге құқылы
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7-ТАҚЫРЫП. АЙЫРБАС ШАРТЫ
Айырбас шартының тараптары жəне түсінігі мен пəні

Айырбас шарты бойынша тараптардың əрқайсысы шаруашылық
жүргiзудi, оралымды басқаруды басқа тараптың меншiгiне бiр тауарды
екiншiсiне айырбасқа беруге мiндеттенедi

Айырбас шартының
пəні - тараптардың
əрқайсысы бір-біріне
тауарды меншікке,
шаруашылық жүргізуге,
оралымды басқаруға
беруге міндеттенеді.

Ерекшеліктері

1)айырбас қатынастары тек тауарларды
басқа бір тауар айырбастағанда емес,
сонымен бірге тауарларды белгілі бір
қызмет, жұмысқа айырбастағанда орын
алады, əсіресе егер бір тарап екінші
тарап одан белгілі затты жасау үшін
материалын артығымен беретін болса;
2)айырбас қатынастарына - бір тауармен
екіншісін айырбастағанда, олардың
құны бір-біріне сəйкес келуіне
байланысты тараптардың бірі қосымша
ақшалай өтемақы беретін жағдайлар да
жатады
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8-ТАҚЫРЫП. СЫЙҒА ТАРТУ ШАРТЫ
Сыйға тарту шартының түсінігі мен нысаны

Сыйға тарту шарты бойынша бiр тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды алушының)
меншiгiне затты немесе өзiне немесе үшiншi  адамға мүлiктiк құқықты (талапты)  тегiн бередi
немесе беруге мiндеттенедi не оны өзiнiң немесе үшiншi тұлғаның алдындағы мүлiктiк
мiндеттен босатады немесе босатуға мiндеттенедi

Сыйға тарту шартының
пəні

1)заттар, (соның ішінде
ақша жəне бағалы
қағаздар);
2)өзіне немесе үшінші
тұлғаға сыйға берілетін
мүліктік құқық

Объектілер, сыйға
тартуға болмайтын

заттар

1)айналымнан алынған
заттар;
2)шектетілген құқықтар
(авторлық құқық жəне
т.б.)

Сыйға тарту шартының
формасы

1)сыйға тарту шарты
бойынша болашақта
берілетін зат міндетті
түрде жазбаша нысанда
толтырылуы тиіс
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Сыйға тарту шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері

Сыйға тарту бойынша
құқықтық

мирасқорлыққа
көзқарас

Сыйға тарту шарты
бойынша тарап-

тардың құқықтары
мен міндеттері

Сыйға тартудың күшін жою

1)сыйға тарту шарты
бойынша сыйға тартуға
уəде берiлген сый
алушының құқықтары,
егер сыйға тарту шартында
өзгеше көзделмесе, оның
мұрагерлерiне (құқық
мирасқорларына)
ауыспайды;
2)сыйға тартуға уəде
берген сыйға тартушының
мiндеттерi, егер сыйға
тарту шартында өзгеше
көзделмесе, оның
мұрагерлерiне (құқық
мирас-қорларына) ауысады

1)егер сыйға тарту
шартының нысанасы
белгілі бір зат болса жəне
сый берушіге өз уəдесін
орындамаса, сый алушы
оны беруді талап ете
алады;
2)егер сыйға тарту
жазбаша жазылған болса,
сый алушы сыйды алудан
бас тартса, онда ол сый
берушіге келтірілген нақты
нұқсанды өтеуі керек

1)егер сый алушы сыйға тартушының
өмiрiне, оның отбасы мүшелерiнiң
немесе жақын туыстарының бiреуiне
қастандық жасаса не сый берушiге
қасақана дене жарақатын салса, сыйға
тартушы сыйға тартудың күшін жоюға
құқылы;
2)сый алушы сыйға тартушыны
қасақана өлтiрген жағдайда сотта
сыйға тартудың күшiн жоюды талап
етуге сыйға тартушы мұрагерлерiнiң
құқығы болады;
3)егер сый алушының сыйға тартушы
үшiн үлкен мүлiктiк емес құндылық
болып саналатын сыйланған затты
ұстауы оның бiржола жойылу қаупiн
тудырса, сыйға тартушы сыйға
тартудың күшiн сот тəртiбiмен жоюды
талап етуге құқылы
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9-ТАҚЫРЫП. РЕНТА ЖƏНЕ ӨМІР БОЙЫ АСЫРАУДА ҰСТАУ
Рента туралы жалпы ережелер

Рента шарты бойынша бiр тарап (рента алушы) екiншi тараптың (рента төлеушiге) меншiгiне
мүлiк бередi, ал рента төлеушi алған мүлiкке айырбас ретiнде рента алушыға белгiлi бiр ақша
сомасы түрiнде немесе оны ұстау үшiн өзге де нысанда қаражат беру түрiнде мезгiл-мезгiл рента
төлеп отыруға мiндеттенедi (ҚР АК-нің 517-бабы)

ЕрекшеліктеріРента шартының түрлері Рента төлемі

Жасау
нысаны

Қамтамасыз
ету тəсілі

1)заттарды
ұсыну;
2)ақша төлеу;
3)жұмыстың
орындалуы
немесе қызмет
көрсету.

1)тұрақты рента;
2)ғұмырлы рента;
3)өмір бойы асырауда
ұстау.

1)рента шарты бойынша
берілетін мүлік,
жылжитын жəне
жылжымайтын болуы
мүмкін;
2)рента төлемі бойынша
ақшалай эквивалент
келісім- шартта
орнатылуы міндетті
түрде;
3) рента шарты міндетті
түрде нотариалдық
куəлікке жатықзылады.

Жылжымайтын
мүлік шарт
бойынша берілу
кепіл алуға
құқылы рента
алушыға
тəуелді.
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Рентаның түрлері
1. Тұрақты рента

Тұрақты рента шарты бойынша рента алушының құқықтары, егер заң актiлерiнде немесе
шартта өзгеше көзделмесе, қойылатын талапқа жол беру жəне мұрагерлiк не құқық
мирасқорлығы тəртiбiмен заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру арқылы осы баптың
1-тармағында аталған тұлғаларға берiлуi мүмкiн

1)тұрақты рента алушылары болып
азаматтар жəне коммерциялық емес ұйымдар
келеді;

2)коммерциялық емес заңды тұлғаларда
олардың пайдасына өзге тұлғалармен
орнатылған тұрақты рентаның алушылары
бола алады;

3)тұрақты рентаны алуға құқық өзге (жеке
немесе заңды) тұлғаға ішінара сингулярлық
мирасқорлық негізінде талап етуді беру
арқылы ауысуы мүмкін;

4)егерде шартта өзгеше көзделмесе, рента
төлемі квартал сайын төленеді.

1)егер шартта өзгеше көзделмесе,
тұрақты рента əрбiр күнтiзбелiк тоқсан
аяқталғаннан кейiн төленедi;

2)рента төлеушінің төлеуге қабілеті
жоқ;

3)рента төлеушінің рента төлеу
кезіндегі міндеттерді бұзуы.

Рента алушының сатып алу құқығыЕрекшеліктері
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2. Ғұмырлық рента

Ғұмырлық рента шарты - егер шартта өзгеше белгiленбесе, рента алу құқығындағы
үлестерi тең деп саналған бiрнеше азаматтың пайдасына ғұмырлық рента белгiлеуге жол
берiледi.

Рента алушының бiреуi қайтыс болған жағдайда, егер шартта өзгеше көзделмесе, оның
рента алу құқығындағы үлесi тiрi қалған рента алушыларға ауысады, ал соңғы рента алушы
қайтыс болған жағдайда рента төлеу мiндеттемесi тоқтатылады.

Ерекшеліктері

1)рента төлеушінің төлемі туралы;
2) шартты бұзу жəне шығынды

өтеуді.

1)ғұмырлық шарт алушы тек қана заңды
тұлға болады, келісім шарт жасасатын
тұлға тірі болған жағдайда;

2)егерде рента алушының бір тұлғасы
қайтыс болған жағдайда оның үлесі келесі
рента алушыға беріледі;

3)соңғы рента алушы қайтыс болған
кезде, ғұмырлық рента тоқтатылады. Рента
төлемі ай сайын жəне де ақшалай формада
төленеді.

Рента төлеу бойынша рента
төлеуші өзінің міндеттерін нақты
бұзған жағдайда рента алушы
талап етуге құқылы:
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10-ТАҚЫРЫП. ЖАЛҒА БЕРУ ШАРТЫ

Жалға беру шарты (мүлік жалдау)  -  жалға беруші жалға алушыға мүлікті ақыға
уақытша иеленуге жəне пайдалануға беруге міндеттенеді.

Белгілері Ерекшеліктері Жалға берудің төлемі

1)жалға беру - жедел
жасалатын келісім шарт;
2)жалға беру - өтемелі
келісім;
3)жалға беру объектісі
тек қана жеке
анықталған
қолданылмайтын заттар
болуы мүмкін.

1)келісім шарт жасасу теқ
қана жазбаша түрде жаса-
лынады,  ол келісім шарт 1
жылға жасалған  жəне де
бір жақта заңды тұлға
болуы керек.
2)заңда өзгеше көзделмесе,
жылжымайтын мүлік жалға
беру шартта мемлекеттік
тіркеу арқылы жүзеге
асырылады.

1)егерде шартта жалға
берудің төлемі
белгіленбесе, онда жалға
беру төлемінің көлемі
қолданылады;
2)екі жақта жалға беру
төлемінің көлемі мерзімі
бойынша өзгертіле алады,
тек қана бір жыл ішінде
бір рет қана.
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Тараптардың міндеттері мен құқықтары

Жалға берушінің
маңызды міндеті жалға

беру шартының -
уақытылы жалға

берудің төлемін енгізу

Жалға беруші жалға
алушымен келісе
отырып (жалға

берушінің құқықтары
белгілі себептермен

ғана заңмен шектеледі)

Жалға алған мүліктің
міндеттерін бөлу:

жалға беруші күрделі
жөндеу жүргізеді,

жалға беру-ағымды
жөндеу болып

табылады

Тараптардың міндеттері мен құқықтары
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11-ТАҚЫРЫП. МЕРДІГЕРЛІК ШАРТ
Мердігерлік шарт бойынша жалпы ережелер

Мердігерлік шарты бойынша бір тарап (мердігер) екінші тараптың (тапсырысшының) тапсырмасы бойынша
белгілі бір жұмысты атқаруға жəне белгіленген мерзімде оның нəтижесін тапсырысшыға өткізуге міндетті, ал
тапсырысшы жұмыс нəтижесін қабылдап алуға жəне оған ақы төлеуге (жұмыстың бағасын төлеуге) міндетті (ҚР
АК-нің 616-бабының 1-тармағы).

Мердігерлік шартының жекелеген түрлері

Тұрмыстық мердігерлік шарты
бойынша, кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асырушы мердігерлік
тапсырысшының тапсырмасы
бойыша, тапсырысшының
тұрмыстық немесе басқа да жеке
қажеттіліктерін қанағаттандыруға
арналған белгілі бір жұмысты
орындауға міндеттенеді, ал
тапсырысшы жұмыстың
нəтижесін қабылдап алуға жəне
оған ақы төлеуге міндеттенеді (ҚР
АК-нің 640-бабы)

Құрылыс мердігерлігі шарты
бойынша мердігер тапсырысшы
бойынша шартта белгіленген
мерзімде белгілі бір объектіні салуға
не өзге де құрылыс жұмысын
орындауға міндеттенеді, ал
тапсырысшы мердігерге жұмысты
орындауы үшін қажетті жағдайлар
жасауға, оның нəтижесін қабылдап
алуға жəне ол үшін келісілген
бағаны төлеуге міндеттенеді (ҚР АК-
нің 651-бабының 1-ші тармағы)

Жобалау жəне іздестіру
жұмыстарына мердігерлік шарт
бойынша мердігер (жобалаушы,
іздестіруші) тапсырысшының
тапсырмасы бойынша жобалау-
сметалық құжаттаманы əзірлеуге
жəне (немесе) іздестіру
жұмыстарын жүргізуге міндет-
телінеді, ал тапсырысшы оларды
қабылдап алуға жəне ақы төлеуге
міндеттенеді (ҚР АК-нің 667-
бабының 1-ші тармағы)

Тұрмыстық мердігерлік Құрылыс мердігерлігі Жобалау жəне іздестіру
жұмыстарына мердігерлік
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Мердігерлік шарты бойынша тараптардың құқықтары мен міндеттері

Мердігердің
міндеттері

Мердігерлік шарты бойынша тараптардың құқықтары мен міндеттері

Мердігердің
құқығы

Тапсырысшының
міндеттері

Тапсырысшының
құқығы

1) мердігер жұмысты өз
материалдарымен,
күштерімен жəне құрал-
дарымен орындауға
міндетті;
2) жұмыстың сапасы мен
талаптарын сақтайды;
3) мердігер шартта
келісілген жұмысты
өзінің тəуекелімен
орындауға міндетті;
4) мердігер пайдаланып
жатқан жабдықтардың
тиісті күйінде (түзеу)
болуын қамтамасыз
етуге міндетті

1) мердігер өзі жауап
беретін жұмыстың
кемшіліктерін жоюдың
орнына, тапсырысшыға
орындаудың мерзімін
өткізіп алу арқылы
келтірген зиянды өтей
отырып, жұмысты тегін
қайта орындауға
құқылы;
2) мердігер тапсырысшы
келісімімен, қалай
пайдаланылған мате-
риалдардың құнына
сəйкес жұмыстың
бағасын кемітіп сол
материалды өзінде
қалдыруға құқылы

1) тапсырысшы мерді-
герлік шартта көзделген
мерзімде жəне тəртіппен
орындалган жұмыстың
нəтижесін мердігердің
қатысуымен қарауға
жəне қабылдауға, ал
шарттан жұмысшы
нашарлататын
ауытқулар немесе
жұмыста өзге де
кемшіліктер анықталған
жағдайда бұл туралы
мердігерге дереу мəлім-
деуге міндетті

1) тапсырысшы
мердігер-дің қызметіне
араласпай, кез келген
уақытта жұмыстың
барысы мен сапасын
тексеруге құқылы;
2) жұмысты қабылдау
ке-зінде ондағы
кемшілік-терді
анықтаған тап-
сырысшы, егер актіде не
қабылдауды куəланды-
ратын өзге де құжатты
ол кемшіліктер не
оларды жою туралы
кейін талап қойылу
мүмкіндіктері айтылған
жағдайда ғана сілтеме
жасауға құқылы
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12-ТАҚЫРЫП. ТАСЫМАЛДАУ. КӨЛІК ЭКСПЕДИЦИЯСЫ.
Тасымалдау шарты туралы жалпы ережелер

Жүктi тасымалдау шарты бойынша бiр тарап (тасымалдаушы) өзiне басқа тараптың (жүк
жөнелтушiнiң) сенiп тапсырған жүгiн белгiленген мекенге жеткiзуге жəне жүктi алуға уəкiлеттi
адамға (алушыға) оны беруге міндеттенеді, ал жүк жөнелтуші жүкті тасымалдағаны үшiн шартқа
немесе тарифке сəйкес ақы төлеуге мiндеттенедi.

Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген көлік түрлері

Теміржол

Автомобиль

Теңіз

Қалалық электрлік көліктер

Əуе

Ішкі су
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Тасымалдау шартының тараптары

Жүктерді тасымалдау шартының бір тарабы болып тасымалдаушы – заңды
немесе жеке тұлға табылады

Тасымалдаушы - заңды тұлға
ретінде негізінен
(мамандандырылған) көлік
кəсіпорны болады, оның
орнында басқа да ұйымдар
болуы мүмкін

Жүк жөнелтуші –  бұл жүктің иесі
жəне ол жөнелту үшін сеніп
тапсырылған тұлға да болуы мүмкін.
Кейбір жағдайларда жүк жөнелтуші,
қабылдаушы бір тұлға болуы мүмкін

Ерекшеліктері

1) жүкті тасымалдау шарты екі жақты жəне ақылы болып табылады;
2) оның қатысушыларының құқықтар мен міндеттерінің көпшілігі тікелей
нормативтік-актілермен реттелгендігінде;
3) ол көлік накладнойын, коносоментті, тауарлы-көлік накладнойын немесе көлік
туралы заңды актілермен көзделген, жүкке деген басқа да құжаттарды толтырумен
рəсімделеді.
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Тасымалдау шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері

Тараптардың құқықтары мен міндеттері

1) жүктерді тасымалдау шартын орындау кезінде тасымалдаушы тиісті жүкті
тасымалдау үшін жарамды күйдегі көлік құралын беруге міндетті;

2) жүк жөнелтушілер мен жүк алушылар жəне темір жолдар,  олардың қауіпсіз
тасымалданатынына кепіл болуға, бұл жүктерді тасымалдау кезінде авариялық
жағдайлар мен олардың салдарын, олар пайда болған жағдайда жоюға қажет
құралдар мен мобильді бөлімшелерді иеленуге міндетті;

3) тасымалдаушы жүк жөнелтушінің көлік құралының дайын екендігі туралы
алдын ала ескертеді;

4) жүкті тасымалдауға қабылдағанын растау үшін темір жол накладнойға
күнтізбелік мөр басуға жəне түбіртекті жүк жөнелтушіге беруге міндетті;

5) жүк жөнелтуші көрсеткен жүктің салмағын таңдамалы өлшеу жолымен
тексеруге құқылы;

6) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген қажет жағдайларда өзге де
құжаттарды (сертификат, лицензия, мал дəрігерлік куəлік, кеден декларациясы)
беруге тиіс.
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Көлік экспедициясы шарты

Көлік экспедициясы шарты бойынша бір тарап (экспедиттер) сыйақы үшін басқа тараптың
(клиенттің, жүк жөнелтушінің немесе алушының) есебінен жүкті тасымалдауға байланысты
экспедиция шартында белгіленген қызмет көрсетулерді орындауға немесе орындауды
ұйымдастыруға, оның ішінде клиенттің атынан немесе өз атынан жүкті тасымалдау шартын
(шарттарын) жасамауға міндеттенеді (ҚР АК-нің 708-бабының 1-тармағы)

Ерекшеліктері

1) көлік экспедициясы шарты консенсуалды, екі жақты жəне ақылы болып
табылады;

2) көлік экспедициясы шартының субъектілері (қатысушылары) болып бір
жағынан-экспедитор екінші жағынан клиент болып табылады;

3) көлік экспедициясы шарты бойынша тұлғаның клиент болу мүмкіндігін
(қабілеттігін) шектеудің басқа бір ықтимал жолы оның азаматтық құқықтық
қатынастардың субъектісі ретіндегі ерекше жағдайына негізделеді.
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13-ТАҚЫРЫП. САҚТАУ ШАРТЫ
Сақтау шартының нысаны, түсінігі, пəні

Ерекшеліктері

Сақтау шарты бойынша бір тарап (сақтаушы) оған екінші тараптың  (жүк берушінің)
берген затын сақтауға жəне бұл затты сақталған күйінде қайтаруға міндеттенеді (ҚР АК-
нің 768-бабының 1-тармағы)

Пəні
Шарт жасасу нысаны

Ерекшеліктері

1)жеке анықталған
қозғалмалы заттар;

2)тектік белгілермен
анықталған заттар;

3)жылжымайтын заттар
(шарт секвестрі)

1)шарт реалды жəне затты
сақтауға берген уақытынан
бастап жасалған болып
есептеледі;

2)өтелмелі жəне өтеусіз
болуы мүмкін;

3)кəсіпкерлер мен бекі-
тілетін сақтау шартын
консенсуалды сипат қана
емес, сондай-ақ оның
жариялылығы да
ерекшелендіреді (ҚР АК-нің
770-бабы).

1)сақтау шарты ауызша жəне
жай жазбаша нысанда бекітіледі;

2)жазбаша нысанда өз бетінше
толтыру жолымен немесе
заңнамамен көзделген жағдай-
ларда, сақтау құжатының барлық
талап етілетін реквизиттерін
сақтау жолымен жасалады;

3)ауызша нысанда сақтаудың
тұрмыстық қызмет көрсетуге
деген шарттары бекітіледі.



31

Ломбардта сақтау шарты

Затты ломбардта сақтау шарты ломбардтың атаулы сақтау түбіртегін берумен рəсімделеді

Ерекшеліктері

1)сақтаушы тек қана азамат бола алады;
2)сақтаушы-бұл кəсіпкерлік қызметінің (ломбард) түріне сəйкес айналысу үшін

лицензия алған, тек қана заңды тұлға бола алады;
3)пəні - тек қана қолданысқа арналған заттар;
4)ломбардта сақтау шарты жариялы жəне өтелмелі шарт болып табылады;
5)шарттың бекітілуін куəландыратын арнайы жазбаша нысан-атаулы сақтау түбіртегі

көзделген;
6)ломбардқа сақтауға өткізілетін зат тараптардың келісуі бойынша, осы тектес жəне

сапасы сондай затқа, оны сақтауға қабылдау кезі мен жеріндегі саудада əдетте
белгіленетін бағаларға сəйкес болуға тиіс.
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Құндылықтарды банкте сақтау

Банк бағалы қағаздарды, қымбат металдарды, тастарды жəне өзге де
құндылықтарды, сондай-ақ құжаттарды сақтауға қабылдай алады (ҚР АК-нің 786-
бабының 1-тармағы)

Ерекшеліктері

1)құндылықтардың банкте
сақтау шарты реалды шарт
болып табылады;

2)сақтаушы-лицензиясы бар,
банк болып табылады;

3) құндылықтардың банкте
сақтау шарты жариялы жəне
өтелмелі шарт болып табылады.

Түрлері

1)Жеке банк сейфін (сейфтің ұясын
сақтауға арналған бөлек үй-жайды)
пайдалану арқылы құндылықтарды сақтау
шарты банктің құндылықтарды сақтауға
қабылдау жөнінде іс-əрекет жасау жəне
жүк берушіге сейфтің кілтін жүк
берушінің сəйкестендірме карточкаларын
көрсетушінің сейфті ашу мен одан
құндылықтарды алуға құқығын
куəландыратын өзге де белгі немесе құжат
беруі жолымен жасалады;

2)Жеке банк сейфін (сейфтің ұясын
сақтауға арналған бөлек үй-жайды)
ұсыну.
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Көлік ұйымдарының сақтау камераларында сақтау

Көлiк ұйымдарының қарамағындағы сақтау камералары жол жүру құжаттарының болуына
қарамастан жолаушылардың жəне өзге де азаматтардың заттарын сақтауға қабылдауға мiндеттi.
Көлiк ұйымдарының сақтау камераларында сақтау шарты жария шарт деп танылады (ҚР АК-нің
387-бабының 1-тармағы)

1)шарт жолаушыларға, алдағы уақытта тасымалдануға жататын өз заттарын, сақтауға
мүмкіндік бере отырып, көліктік қызмет көрсету шарттарын логикалық тұрғыдан
толықтырады.

2)көлік ұйымдарының сақтау камераларында сақтау шарты жоғарыда қарастырылған
сақтау шарттары сияқты. жария шарт болып табылады.

3)сақтауға өткізіле алатын заттардың мөлшері (салмағы) бойынша арнайы шектеулер
белгіленуі мүмкін.

4)заттардың сақтау камерасына (автоматты камерадан басқа) қабылдануын растап
жүк берушіге түбіртек немесе нөмірлі жетон беріледі.

5)түбіртек немесе жетон жоғалған жағдайда сақтау камерасына өткізілген заттар жүк
берушіге бұл заттардың оған тиесілі екендігіне дəлелдер көрсетуі бойынша беріледі.

Ерекшеліктері
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Ұйымдардың киім ілгіштерінде сақтау

Ұйымдардың киім ілгіштерінде сақтау, ең алдымен, олардағы белгіленген тəртіпте
сақтау қажеттілігімен тікелей байланысты болатындығын ескере отырып, осы сақтау
жалпы ереже бойынша ақысыз сипатқа ие болады

Ерекшеліктері

1)сақтаушы заттың киім ілгішке сақтауға қабылданғанын растап, жүк берушіге
заттың сақтауға қабылданғандығын растайтын нөмірлі жетон немесе басқа да
таңба береді;

2)шарт нысаны ауызша;
3)зат киім ілгіште қалдырылған жəне жүк беруші оны қайтып алуға оралмаған

жағдайда затты мерзімінен артық сақтауға қатысты сақтау шарты туралы жалпы
ережелер қолданылады;

4)киім ілгішке өткізілген зат жетонды көрсеткен адамға беріледі;
5)сақтаушы жүк беруші жетонды жоғалтып алғанда да киім ілгіштен затты

беруге құқылы;
6)егер затты сақтауға өткізу кезінде сақтағаны үшін сыйақы беру айтылмаған

болса, ұйымдардың киім ілгіштерінде сақтау тегін болады деп ұйғарылады;
7)бір немесе өзге ұйымның келіп-кетушілерінің заттарын сақтау үшін арналуға

тиіс.



35

Қонақ үйде сақтау

Қонақ үй сақтаушы ретінде, онда тұратын адамның қонақ үйге енгізген ақшасын, өзге де
валюталық құндылықтары мен бағалы қағаздарын қоспағанда, жоғалу мен бүліну, заттың өз
ерекшеліктері салдарынан не тұратын адамның өзінің, оның қасында жүргендердің немесе оған
келушілердің кінəсінен болған жағдайлардан басқа кезде келісім жасамай-ақ заттың жоғалғаны
немесе бүлінгені үшін жауап береді.

Ерекшеліктері

1)сақтау міндеттемесі қонақ үйде тікелей заң нұсқауы бойынша туындайды;
2)аталған талапты сақтаған кезде қонақ үй барлық жағдайларда жауап береді;
3)өз заттары жоғалған немесе бүлінген жағдайда тұрушы тұлғаға өз құқықтарын

жүзеге асыру үшін қонақ үй əкімшілігіне хабарлауға міндетті;
4)бұлай жасамаған жағдайда қонақ үй заттың сақталмағаны үшін жауапкершіліктен

босатылады.
5)қонақ үй мұндай жауапкершілікті өзіне алмайтындығы туралы хабарлама бермеген

жағдайда тұратындардың заттарын сақтау жөніндегі жауапкершіліктен босатылмайды;
6)қонақ үй ақшаның, өзгеде валюталық құндылықтар мен бағалы қағаздардың

жоғалғаны үшін олар сақтауға қабылданған жағдайда ғана жауап береді.
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Даулы заттарды сақтау (секвестр)

Секвестр туралы шарт бойынша затқа деген құқық жөнінде араларында дау туған
екі немесе бірнеше адам даулы затты даудың шешілуі бойынша соттың шешімі не
дауласып жүрген барлық тұлғалардың келісуі бойынша бұл зат кімге берілсе, соған
қайтаруды міндетіне алатын үшінші адамға береді

Ерекшеліктері

1)зат сақталуы үшін сотпен тағайындалған адамға да немесе дауласушы тараптардың
өзара келісуі бойынша белгіленген адамға да беріле алады;

2)секвестр ерекшелігінің бірі болып, оның пəні ретінде жылжитын да, жылжымайтын
да заттар бола алады;

3)басқа жағдайларға қарағанда жылжымайтын мүлік іс жүзінде сақтаушының
иелігіне берілетін болғандықтан секвестр үшін осыған қатысты ерекшелік беріледі;

4)секвестр жылжымайтын заттар берілгенде, сақтау мəмілелері белгіленген тəртіпте
мемлекеттік тіркеуге алынуға жатады.
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Тауар қоймасында сақтау

Тауарлар сақтауды жүзеге асыратын жəне кəсiпкерлiк қызмет
ретiнде сақтауға байланысты қызметтер көрсететiн коммерциялық
ұйымдар тауар қоймасы деп танылады.

Ерекшеліктері

1) сақтаушы болып əрқашан тауар қоймасы (олардың қатарына, сондай-ақ көкөніс
сақтайтын қоймалар, элеваторлар  жəне басқалары) табылады.

2) тауар қоймасында сақтау шарты жеке анықталған заттарды иесіздендіріп сақтауды да
реттеуге бағытталуы мүмкін.

3) қос қойма куəлігін ұстаушының қоймада сақтаулы тауарға толық көлемде билік етуге
құқығы бар.

4) кепіл куəлігі бөліп алынбаған қойма куəлігін индоссамент бойынша алған сатып алушы
кепілден бос қойма тауарының иесіне айналады.

5) жалпы пайдаланыстағы тауар қоймасымен бекітілетін қоймада сақтау шарты жария шарт
ретінде танылады.

6) кəдімгі сақтау шарттарымен салыстырып қарағанда, тауар қоймасында сақтау шартының
мазмұны сақтаушының белгілі бір шамаларға сай келетін қажетті сақтау жағдайларын
қамтамасыз ету міндеттерімен толықтырылады.
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14-ТАҚЫРЫП. ЗИЯН КЕЛТІРУДЕН ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Зиян келтіруден туындайтын міндеттемелердің түсінігі мен маңызы

1) адамдардың өзара қарым-қатынасында бір тұлғаның екіншісіне зиян келтіруге алып
келмейтін адам өмірінің бірде бір аясы жоқ;

2) шарттық міндеттемелерді орындауға байланысты емес, əрекет нəтижесінде зиян
келтірген зиян келтіруші мен жəбірленуші бір-бірімен шарттық қатынастарда болмаған
немесе болған жағдайда;

3) зиян келтіргені үшін (шарттан тыс, деликтілік) жауапкершілік аясында негізгі
санкция болып келтірілген зиянды өндіріп алу болып табылады;

4) егер келтiрiлген зиян оны келтiрудi жалғастыратын немесе жаңадан зиян келтiру
қаупiн туғызатын кəсiпорынды, ғимаратты пайдаланудың не өзге де өндiрiстiк
қызметтiң салдарынан болса, сот зиянды өтеуден басқа, жауапкерге тиiстi қызметiн
тоқтатуды мiндеттеуге құқылы;

5) зиян адам өмірі, оның денсаулығы, ар-намысы, іскерлік беделі, жеке өмірге қол
сұғушылық, жеке жəне отбасы құпиясы сияқты игіліктер бойынша туындайтын жеке
мүліктік емес құқықтарды бұзатын, сондай-ақ атауға, өзіндік бейнелеуіне жəне басқа да
материалдық игіліктерге деген құқықтар бұзылған кездегі құқыққа қайшы іс-
əрекеттердің салдары болуы мүмкін
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Зиян келтірудің жекелеген жағдайлары үшін туындайтын жауапкершілік

Зиян келтірудің жекелеген жағдайлары үшін туындайтын жауапкершілік

Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен лауазымды адамдар
кез келген заңға қайшы іс-əрекеттермен келтірілген зияны үшін
өз алдына дербес жауап береді

1) зиян келтіруші міндетінен босатылады, егер жəбірленушіге келген
зиянға көмекші болса;

2) жəбірленуші абайсызда дөрекі, зиян келтіруге əрекет жасау, өтеудің
көлемі азайтылу керек немесе өтелмеуі мүмкін.

3) - жауапкершіліктің негізі болған жағдайда заңсыз немесе заңды əрекет
не əрекетсіздік, акт шығарған сайын заңға қарсы келмейтін немесе құқықтық
акт болуы мүмкін.

4) мемлекеттік органдардың заң актілеріне сəйкес келмейтін актілерді
шығарғаны үшін жауапкершілікті көздейтін азаматтық кодекстің ережесі де
жаңа норма болып табылады
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Зиян келтіруді қалпына келтіру

Зиян келтіруді қалпына келтіру, азаматтың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру

Ерекшеліктері

1) тараптардың келісімі бойынша адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян біршама
жоғары мөлшерде өндірілуі мүмкін.

2) егер жəбірленушінің табысында оған жарақат келтірілгенге немесе денсаулығының
өзгедей зақымдануына дейін оның мүліктік жағдайын жақсартатын тұрақты өзгерістер болса,
оның орташа айлық табысын белгілеу кезінде ол алған немесе тиісті өзгертуден кейін алуы тиіс
болған табыс қана ескеріледі.

3) азамат қайтыс болған жағдайда қайтыс болған адамның асырауындағы немесе ол қайтыс
болған күнге дейін одан жəрдем ақша алуға құқылы болған еңбекке жарамсыз адамдардың,
қайтыс болған адамның ол қайтыс болғаннан кейін туған баласының сондай-ақ ата-анасының
біреуі, зайыбы не еңбекке қабілеттілігіне қарамастан жұмыс істемейтін жəне қайтыс болған
адамның асырауында болған балаларын, немерелерін жасы 14-ке толмаған не аталған жасқа
толса, медицина орындарының қорытындысы бойынша денсаулық жағдайына байланысты,
отбасының басқа да мүшесі зиянды өтетіп алуға құқығы бар.
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15-ТАҚЫРЫП. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ
Интеллектуалдық меншік құқығының объектілері

Интеллектуалдық меншік құқығының объектілері

Интеллектуалдық
шығармашылық

қызметтің нəтижелері

Азаматтық айналымға қатысушылар,
тауарлар, жұмыстары  немесе қызмет

көрсету құралдары жатады

1) ғылым, əдебиет жəне өнер туындылары;
2) эфирлік жəне кəбілдік хабар тарату

ұйымдарының орындаушылығы,
қойылымдары, фонограммалары мен
хабарлары;

3) өнертабыстық пайдалы үлгілер, өндірістік
үлгілер;

4) селекциялық жетістіктер;
5) интегралдық микросызба топологиялары;
6) ашылмаған ақпарат оның ішінде өндіріс

құпиялары

1) фирмалық атаулар;
2) тауарлық белгілер ;
3) тауарлар шығарылатын

жерлердің атаулары
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Авторлық құқық

Авторлық құқық объектілерінің түрлері

1) əдеби туындылар;
2) драмалық жəне музыкалық туындылар;
3) сценарийлік туындылар;
4) хореография жəне пантомима туындылар;
5) мəтінді немесе мəтінсіз музыкалық туындылар;
6) аудио-бейне туындылар;
7) кескіндеме, мүсін, графика туындылары мен басқа да бейнелеу өнерінің

туындылары;
8) қолданбалы өнер туындылары;
9) сəулет, қала құрылысы жəне бау-саябақ өнері туындылары;
10) фотосурет туындылары жəне фотосуретке ұқсас əдістермен алынған

туындылар;
11) географияға, топографияға жəне басқа ғылымдарға қатысты карталар,

жоспарлар, эскиздер, безендірмелер мен үш өлшемді туындылар;
12) өзге де туындылар.



43

Сабақтас құқықтар

1) сабақтас құқықтардың объектілері: сабақтас құқықтар қойылымдарға
орындаушылықтарға, фонограммаларға, эфирлік жəне кəбілдік хабар
таратушы ұйымдардың хабарларына мазмұны мен мақсатына сондай-ақ
олардың көрсетілу əдістеріне қарамастан қолданылады.

2) сабақтас құқықтардың субъектілері:
3) орындаушылар, фонограмма жасаушылар эфирлік жəне кəбілдік хабар

тарату ұйымдары құқық субъектілері болып табылады;
4) фонограмма жасаушы, эфирлік жəне кəбілдік хабар тарату ұйымдары

оның авторы мен жасалған шарт бойынша алынған құқықтар жүзеге
асырылады;

5) орындаған туынды авторларының құқықтары сақталған жағдайда
орындаушы осы тарауда көзделген құқықтарды жүзеге асырылады.

Сабақтас құқықтар



44

Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркəсіптік үлгіге құқық

Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркəсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары

1. Өнертабысқа құқықтар - инновациялық патентпен немесе патентпен, ал
пайдалы модельге жəне өнеркəсіптік үлгіге құқықтар патентпен қорғалады

2. Жаңа, өнертапқыштық деңгейi бар жəне өнеркəсiпте қолдануға болатын
техникалық шешiм құқықтық қорғау берiлетiн өнертабыс болып танылады.

3. Жаңа жəне өнеркəсiпте қолдануға болатын өндiрiс құралдары мен тұтыну
заттарын конструкторлық орындау құқықтық қорғау берiлетiн пайдалы модель
болып танылады.

4. Бұйымның сыртқы түрiн белгiлейтiн, жаңа, түпнұсқалық болатын көркемдiк-
конструкторлық шешім құқықтық қорғау берілетін өнеркəсіптік үлгі болып
танылады.

5. Инновациялық патент жəне патент алу құқығы туындайтын өнертабысқа,
пайдалы модельге, өнеркəсiптiк үлгiге қойылатын талаптар, мемлекеттiк уəкiлеттi
органның (бұдан əрi - патенттiк органның (ұйымның) оларды беру тəртiбi заң
актiсiмен белгiленедi.

- Патентке қабiлетi жоқ техникалық шешiмдердiң, өндiрiс құралдары мен тұтыну
заттарын конструкторлық орындаулардың, бұйымдардың көркемдiк-конструкторлық
шешiмдерiнiң тiзбесi заң актiлерiмен белгiленедi.
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16-ТАҚЫРЫП. МҰРАГЕРЛІК ҚҰҚЫҚ

Мұрагерлік негіздері

Мұрагерлік - қайтыс болған азамат (мұра қалдырушы) мүлкінің
басқа адамға (адамдарға) - мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы.

Мұрагерлік өсиет
жəне заң бойынша
жүзеге асады

Өсиет қалдырмаған не
бүкіл мұраның тағдыры
айқындал-маған кезде
мұрагерлік заң бойынша
орын алады
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Мұраның құрамы жəне құқықтары мен міндеттері

Мұраның құрамы жəне құқықтары мен міндеттері

1) егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғалар
болып табылатын ұйымдарға мүше болу құқығы;

2) өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянды өтеу құқығы;
3) алименттік міндеттемелерден туындайтын құқықтар мен міндеттер;
4) зейнетақы төлемдеріне, жəрдемақылар мен Қазақстан Республикасының

еңбек заңнамасының жəне Қазақстан Республикасының əлеуметтік
қамсыздандыру саласындағы заңдарының негізінде басқа да төлемдер алу
құқығы;

5) заңнамалық актілерде белгіленген жағдайларды қоспағанда, мүліктік
құқықтармен байланысы жоқ жеке мүліктік емес құқықтар мұраның құрамына
кірмейді;

6) мұра қалдырушыға тиесілі болған жеке мүліктік емес құқықтармен басқа да
материалдық емес игіліктерді мұрагерлердің жүзеге асыруы жəне қорғауы
мүмкін
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Өсиет бойынша мұрагерлік

Азаматтың ол қайтыс болған жағдайда өзiне тиесiлi  мүлiкке билiк ету жөнiнде өз ықтиярын
бiлдiруi өсиет болып танылады. Өсиеттi оны жасаған кезде толық əрекет қабiлеттiлiгi бар азамат
жасайды.

Азамат өзінің барлық мүлкiн немесе оның бiр бөлігін заң бойынша мұрагерлер тобына кiретiн
де, кiрмейтiн де бiр не бiрнеше адамға, сондай-ақ заңды тұлғаларға жəне мемлекетке өсиет етiп
қалдыра алады.

Өсиеттi өзi жасауға тиiс. Өкiл арқылы өсиет жасауға жол берiлмейдi.

Өсиет қалдырушы себебiн түсiндiрместен заң бойынша мұрагерлердiң бiреуiн, бiрнешеуiн немесе
барлығын мұрадан айыруға құқылы. Егер өсиеттен өзгеше туындамаса, заң бойынша мұрагердi
мұрадан айыру оның ұсынылу құқығы бойынша мұрагерлiк етушi ұрпақтарына қолданылмайды.

Мұра қалдырушы өзiнiң кез келген мүлкi,  оның iшiнде болашақта сатып алуы мүмкiн мүлкi
туралы да өкiм бар өсиет жасауға құқылы. Өсиет қалдырушы мұрагерлердiң мұрадағы үлесiн кез
келген түрде белгiлеуi мүмкiн, əртүрлi мүлiкке қатысты бiр немесе бiрнеше өсиет жасай отырып,
өз мүлкiне немесе оның қандай да бiр бөлiгiне билiк ете алады.

Мұра қалдырушы жасалған өсиеттiң оны жасағаннан кейiн кез келген уақытта күшiн жоюға
жəне өзгертуге ерiктi жəне күшiн жоюдың немесе өзгертудiң себебiн көрсетуге мiндеттi емес.

Мұра қалдырушының өсиетте өзi мұрагер етiп тағайындаған адамдарға, олар қайтыс болған
жағдайда өз кезегiнде өсиет еткен мүлiктi белгiлi бiр түрде билiк ету мiндетiн жүктеуге құқығы
жоқ.
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Заңды мұрагерлік

Заң бойынша мұрагерлер Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінiң 1061-1064-баптарында
көзделген кезек тəртiбiмен мұрагерлiкке шақырылады.

Заң бойынша мұрагерлiк кезiнде, бiр жағынан, асырап алынған жəне оның ұрпақтары жəне
екiншi жағынан, асырап алушы мен оның туыстары қандас туыстарға теңестiрiледi. Асырап
алынғандар мен олардың ұрпақтары асырап алынушының туған ата-анасы, оның басқа да қандас
туыстары қайтыс болғаннан кейiн заң бойынша мұрагер болмайды. Асырап алынушылардың ата-
анасы мен оның басқа да қандас туыстары асырап алынушы жəне оның ұрпақтары қайтыс
болғаннан кейiн заң бойынша мұрагер болмайды.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша мұрагерлердi мұрагерлiкке
шақырудың кезектiлiгi туралы жəне олардың мұрадағы үлестерiнiң мөлшерi туралы ережелерi
мүдделi мұрагерлердiң мұра ашылғаннан кейiн жасалып, нотариат куəландырған келiсiмiмен
өзгертiлуi мүмкін. Мұндай келiсiм оған қатыспайтын мұрагерлердiң, сондай-ақ мiндеттi үлеске
құқығы бар мұрагерлердiң құқықтарын қозғамауы тиiс.
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