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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Диссертациялық жұмыста келесідей мемлекеттік үлгіқалыптарға 

сілтемелер жасалды. 

Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХIII 

Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім) 

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі N 409 Азаматтық 

Кодексі (Ерекше бөлім) 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V 

Азаматтық процесстік кодексі 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының  1998 жылғы 22 сәуірдегі 

N 220-І Заңы  

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 

13 мамырдағы №415 заңы. 

«Өндірістік кооператив туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 

5 қазандағы N 2486 Заңы. 

 «Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 

желтоқсандағы N 195 Заңы. 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 

жылғы 16 қаңтардағы N 142 Заңы. 

«Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 

31 мамырдағы №3 заңы. 

«Тұтыну кооперативі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 

мамырдағы N 197 Заңы. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

РФ – Ресей Федерациясы 

АҚШ – Америка Құрама Штаттары 

ҚР АК – Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі 

ҚР ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 

ҚР ЖС НҚ – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік 

қаулысы 

ҚР ЗИ – Қазақстан Республикасының заңнама институты 

ЖШС туралы заң – «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан 

Республикасының заңы 

ЖШС, серіктестік – жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

ЖШҚ туралы заң – «Жауапкершілігі шектеулі қоғамдар туралы» Ресей 

Федерациясының заңы 

ЖШҚ – жауапкершілігі шектеулі қоғам 

АҚ туралы заң – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 

Республикасының заңы 

АҚ – акционерлік қоғам 

ҚБ – қоғамдық бірлестік 

ӨК туралы заң – «Өндірістік кооператив туралы» Қазақстан 

Республикасының заңы 

ӨК – өндірістік кооператив  

ПИТК – пәтер иелерінің тұтыну кооперативі 

ҚР АПК – Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік 

кодексі 

РФ АПК – Ресей Федерациясының арбитраждық процессуалдық 

кодексі 

РФ АК – Ресей Федерациясының азаматтық кодексі 

РФ КС – Ресей Федерациясының Конституциялық Соты 

РФ ЖС – Ресей Федерациясының Жоғарғы Соты 

Экономикалық 

сот 

– мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот 

ҚР КК – Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі 

НҚА – нормативтік құқықтық актілер 

ГмБХ – жауапкершілігі шектеулі қоғам 

ШҚО – Шығыс Қазақстан облысы 

СҚО – Солтүстік Қазақстан облысы 

БҚО – Батыс Қазақстан облысы 

ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі кезеңде корпорация, 

корпоративтік қатынас, корпоративтік құқық ұғымдары отандық іскерлік және 

ғылыми айналым мен тәжірибеде жиі қолданылатын ұғымдарға айналды десек 

болады. Мысалы, жыл сайынғы дәстүрлі түрде Алматы қаласында өтетін 

цивилистикалық оқылымдардың 2013 жылғы кездесуі толықтай корпоративтік 

құқықтың көкейкесті өзекті мәселелеріне арналған еді [1].  

Корпорация дегеніміз не, корпоративтік қатынастарға қандай мазмұн 

берілуі қажет, корпоративтік қатынастарды кемел құқықтық реттеу қандай 

болмағы лазым деген секілді сауалдар легіне жауап беру қазіргі отандық заң 

шығарушының алдында тұрған міндет. Күн тәртібінде тұрған осы сферадағы 

көкейкесті өзекті мәселелер санының бірнешеге қысқаруы осы зерттеуді 

жүргізу барысындағы біздің де басты көздейтініміз болмақ. Сонымен бірге, 

отандық іскерлік айналымда кеңінен таралған ұйымдық-құқықтық нысан болуы 

себепті, зерттеу барысында көтерілетін бірқатар өзекті сауалдар ЖШС 

нысанының мысалында қарастырылатын болады.     

Мүліктік айналымды реттейтін икемді құқықтық механизмдердің болуы 

аса үлкен маңызға ие екендігі баршаға мәлім. Бұл сауалдың маңыздылығына  

ҚР Президенті тарапынан әрдайым жіті назар аударылуда.  Мысалы, мемлекет 

басшысы Н.Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына 

жолдауында экономиканы қаржыландыруға жекеменшік капитал тартудың 

маңыздылығына айрықша көңіл бөлінген еді [2].  

Соңғы жылдары қандай да бір құқықтық реттеу механизмінің қай 

құқықтық модельге жататындығы және ол механизмнің елдегі құқық жүйесіне 

үйлесімділігі жайлы мәселе әлемнің бірқатар елдерінде өзекті сипатқа ие 

болуда.  Мысалы, жекелеген авторлар көршілес Ресейдегі Азаматтық Кодекстің 

дәстүрлі түрде неміс құқығына жақын екендігіне, ал, кейбір корпоративтік 

заңдардың американдық зерттеушілердің ықпалмен әзірленгендігіне және 

осыдан бірқатар қайшылықтардың туындайтынына назар аударады [3, с. 135]. 

Өз кезегінде, бұл пікір романо-германдық пен англо-саксондық құқық 

жүйелерінің қайсысы іскерлік айналымда туындап жатқан мүліктік 

қатынастарды соның ішінде корпоративтік қатынастарды толықтай кемел 

реттеуге қауқарлы деген күн тәртібіндегі аса өзекті сауалдардың біріне алып 

келеді. Отандық ғылыми айналымда бұл мәселенің өзекті рең алуына Астана 

қаласында құрылғалы жатқан қаржы орталығында қолданылатын құқықтың 

ағылшын құқығы деп бекітілуінің де ықпал еткені мәлім.  Шетелдік тәжірибені 

қолданудың экономикалық тұрғыдан дамыған мемлекеттердің заң актілерін 

көшіріп әкелу емес екендігі жайлы да пікірлер білдірілуде [4, с. 5]. Әрбір 

жергілікті елдің өзіндік ерекшеліктерінің болары сөзсіз. Сол себепті, қандай да 

бір құқықтық конструкцияны ұлттық заңнамаға ендіруде осы мәселе есте 

ұсталуы қажет.  

Құқықтық реттеудің олқылықтары мен кемшіл тұстарының іскерлік 

айналым қатысушыларының құқықтарын қорғауда теріс салдарларға әкелері 
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сөзсіз. Мысалы, В. Гуреев өз еңбегінде акционерлік қоғамдар қалыптасуының 

бастапқы сатысындағы қадағалаудың болмауы және шынайы бақылау 

құқығына ие емес көптеген қатысушылардан капитал тарту еркіндігінің өзіне 

тиесілі құқықты қиянат етуге қолданудың оңай мүмкіндігін 

қалыптастырғандығына назар аударады және Р. Иерингтің сол кезеңдердегі 

акционерлік қоғамдардың адамдарды, барлық соғыстарды қоса алғандағыдан да 

көп тақырға отырғызғаны туралы сөзін келтіреді [5, с. 8-9].  

Қазіргі күні «Aktau Petrol Ticaret A.Ş.» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің Қазақстан Республикасына қойған талабы Бүкіләлемдік банктің 

жанынан құрылған Инвестициялық дауларды реттестіру жөніндегі 

халықаралық орталықта қаралуда [6]. Аталған серіктестіктің талабы бұған 

дейін отандық соттар тарапынан қаралған еді [7]. Бұл факті корпоративтік 

қатынастарды реттеуге бағытталған ұлттық заңнаманың ұғынықты, сот 

практикасының біркелкі болуының маңызын айшықтай түседі. Корпоративтік 

құқық саласының танымал американдық маманы Б. Блэк белгілі-бір жобаға 

инвестиция салу-салмау туралы шешім қабылдау барысында инвесторлардың 

өз салымдарының заңсыз жымқырылып кетпеуіне баса назар аударатындығын 

жазуда. Сондай-ақ реттейтін нормалардың да мол болуының теріс тұстары 

барлығына аталған зерттеуші назар аударуда [8, с. 11]. 

Қазіргі кезеңде отандық заң шығарушы корпоративтік қатынастардың 

қандай тәсілмен көбірек реттелмегі лазым деген сауалға жауап іздеуде. Атап 

айтқанда, корпоративтік қатынастарды жан-жақты қарастырылған императивтік 

нормаларды бекіту арқылы реттеу тиімдірек пе, әлде таңдауды диспозитивтік 

нормалар пайдасына жасап, корпоративтік қатынас қатысушыларына көбірек 

еркіндік берілгені жөн бе, деген қос таңдау тұр. Біздің пайымдауымызша, 

корпоративтік қатынастарды реттеуде аталған қос тәсіл үйлесімді 

қолданылғаны жөн. Мысалы, акционерлік қоғамдар қызметін реттеуде заң 

шығарушы императивтік нормалардың көмегіне көбірек жүгінсе, ал ЖШС 

қызметін реттеуде қатысушыларға көбірек еркіндік берілгендігін байқауға 

болады.   

Соңғы жылдары «Doing Business» рейтингісіндегі көрсеткішті жақсарту 

әлемдік үрдіске айналды. Бұл үрдістен біздің елімізде тыс қала алмады. Бұған 

қатысты ҚР Үкіметінің арнайы қаулылары қабылданып, іс-шаралар кешені 

анықталып жатты. Нәтижесінде, аталған рейтингтегі Қазақстанның көрсеткішін 

жақсартуға «мүмкіндік беретін» түзетулер мен толықтырулар легі заңнамаға 

енгізіле бастады. Солардың бірі ретінде мысалы, 2015 жылдың 01 қаңтарынан 

бастап шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік нысанындағы ұйымның жарғылық капиталына қойылар талаптың 

түбегейлі алынып тасталуын атауға болады. Ал, бұл институтпен бірқатар 

дүниелердің байланыстылығы атап айтқанда, жалпы жиналыстың күн тәртібі 

бойынша шешім қабылдау тәртібі, таза табысты бөлу механизмдері және т.б. 

сауалдары заң шығарушы назарынан тыс қалған. Сол себепті, аталған өзгерту 

отандық зерттеушілердің орынды сынына ұшырауда [9]. 
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Зертеу еңбектерінде заңды тұлға институтын мәніне қайшы пайдалану 

жағдайларының жиілеп кеткендігі және мұның бірнеше себебінің барлығы 

аталып көрсетілуде. Бұл себептердің алғашқысы ретінде заңды тұлғалар туралы 

заңнаманың өзара үйлеспегендігі және ішкі қайшылығы аталса, ал екінші себебі 

ретінде жарғылық капиталға қойылар талаптың тым жеңілдігі және үшінші 

себебі ретінде заңды тұлға институтын мәніне қайшы пайдаланған тұлғаларға 

қатысты жауаптылық шараларының  қарастырылмағандығы алға тартылуда [10, 

с. 142-145]. Сонымен бірге, құқыққолдану тәжірибесі қолданыстағы 

заңнаманың оң және кемшіл тұстарын айшықтап беруде [11, с. 34-36]. Мұндай 

жағдайдағы заң шығарушы тек ағымдағы күнделікті туындап жатқан 

сауалдарға ғана жауап берумен шектелмеуі тиіс. Жақын және ұзақ мерзімді 

болашақтағы туындауы мүмкін құқықтық қатынастардың тиімді құқықтық 

реттелуінің механизмдерін әзірлеп, отандық заңнаманың даму жолына бағыт-

бағдар беріп отыруы қажет. Мысалы, кейбір авторлар сот тәжірибесінің 

тұрақсыздығының елдің инвестициялық тартымдылығына да кері ықпал 

ететіндігіне назар аударады [12, с. 71]. Сондай-ақ ғылыми әдебиеттерде сот 

тәжірибесінің сапасына ықпал ететін факторлар ретінде келесілер аталады: 1) 

істерді шешу барысындағы соттар қолданатын материалдық құқықтың сапасы; 

2) соттардағы істі жүргізу тәртібін айқындайтын іс жүргізу құқығының хал-

ахуалы; 3) сот жүйесінің құрылымы [13, с. 284].  

Бұл зерттеу жұмысында корпоративтік қатынастарды реттейтін отандық 

заңнаманың мемлекеттік тілде сипатталуынан туындайтын мәселелерге де 

назар аударылды. Бұл мәселе тек біздің көтеріп отырған тақырыпқа ғана емес, 

жалпы жеке құқыққа ортақ сауал. Атап айтқанда, орыс тіліндегі мәтіннен бір 

байлам, ал қазақ тіліндегі мәтіннен өзге байлам жасауға болатын жағдайлардың 

корпоративтік құқықтық жалпылай алғанда, жеке құқықтық қатынастарды 

реттейтін қазіргі отандық  заңнамада кездесуі шындығында өзекті мәселелердің 

бірі. Сол себепті, бұл сауалға да тоқталуды орынды санадық.   

Зерттеу шекарасы. Диссертация тақырыбы «Қазақстан 

Республикасындағы корпоративтік қатынастардың құқықтық реттелуі» деп 

аталғанымен, зерттеу барысында ЖШС қатысушыларының арасындағы 

қатынастардан туындап жатқан көкейкесті мәселелерге баса назар аударылды. 

Мұның астарында өз ісін бастағысы келген тұлғалардың көп жағдайларда 

таңдауды ЖШС нысанының пайдасына жасайтындығы және сол себепті, 

құқыққолдану тәжірибесінде осы нысанға қатысты сауалдардың қордаланып 

қалғандығы секілді себептер жатыр. Дегенмен, өзге нысандардағы 

қатысушылардың өзара қарым-қатынасын құқықтық реттеуді жетілдіре түсу 

қажеттілігіне де көңіл бөлінді.  Сонымен бірге, зерттеу нәтижесінде жасалған 

байламдардың бірқатары өзге ұйымдық-құқықтық нысандарға да ортақ, яғни, 

аталған ұсыныстардың қолданылу аясын өзге нысандарға да таратуға болады.    

Тақырыптың зерттелу деңгейі. Зерттеу жұмысының ғылыми негізіне  

А.Г. Диденко, Ю.Г. Басин [14], М.К. Сүлейменов [15], Ф.С. Карагусов [16],    

С.И. Климкин [17], Б.Ж. Айтимов [18], З.М. Ноғайбай [19], У.А. Сулейменова 

[20], С.А. Ынтымақов [21], Н.И. Мамонтов [22], Е.В. Нестерова [23],                          
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С. Садуақасұлы [24], Ө. Айтбайұлы [25], Ф.К. Шакиров [26], И.Г. Колупаев 

[27], А.Қ. Қалдыбаев [28], Ғ.А. Жайлин [29] сынды отандық зерттеушілердің 

еңбектері арқау ретінде алынды. Корпоративтік құқықтың көкейкесті әралуан 

мәселелеріне Ресей Федерациясының зерттеушілері де жіті көңіл бөлуде. Бұл 

мәселелер легі жекелеген дербес зерттеу жұмыстарына арқау болуда [30]. 

Зерттеу жұмысында В.В. Долинская, И.С. Шиткина [31], В.Ф. Яковлев [32], 

Е.А. Суханов [33], П.В. Степанов [34], Д.В. Ломакин [35], Е.В. Воскресенская 

[36], Н.В. Козлова [37], А.А. Ягельницкий [38], Д.И. Степанов [39], В.А. Белов 

[40], Б.М. Гонгало [41], А.Е. Молотников [42], А.А, Кузнецов [43],                            

В.Н. Литовкин мен О.В. Гутников [44], Т.Е. Абова [45],  А.В. Габов [46],                   

А.Г. Карапетов [47], К.В. Нам [48], Т.Д. Чепига [49], Е.М. Хегай [50],                         

С.Н. Братусь [51], В.Д. Федчук [52], М.Г. Ионцев [53], П.В. Крашенинников 

[54], В.И. Добровольский [55], А.Е. Шерстобитов [56] сияқты кеңестік-ресейлік 

зерттеушілердің және Б. Ираклий [57], Л. Чантурия [58], секілді грузин 

зерттеушілерінің еңбектері де мұқият талданды. Сонымен бірге, алыс шетел 

авторларынан Б. Блэктың, П.Беренстің [59], А. Пинто мен Д. Брэнсонның [60], 

Дж. Кох пен М. Айзенбергтің [61], Д. Моллдың [62], Р. Ведденің [63],                             

К. Хопттың [64], А. Дигнам мен Д. Лоуридің [65], К. Пейннің [66],                            

Дж. Келлидің [67], С. Миллердің [68], М. Бюрскенс пен У. Ноактың [69],                    

Ф.С. Мачадоның [70], Г. Бахманның [71], К. Кюхнердің [72], С. Унгердің [73], 

Ф. Айдоған мен М. Емирлердің [74], Х.И. Шраммның [75], Дж. Мерфидің [76] 

және өзге де шетелдік зерттеушілердің еңбектері мұқият сараланды.     

Зерттеу объектісі ретінде біз айқындаған тақырыптың жекелеген қырлары 

отандық зерттеушілер тарапынан зерттелмеген суалдар санатына жатады.  

Зерттеу жұмысының объектісі болып корпоративтік қатынастарды 

құқықтық реттеу аясында туындайтын қоғамдық қатынастар және 

корпоративтік қатынастарды құқықтық реттеу барысында туындайтын 

теориялық және практикалық мәселелер белгіленді.   

Зерттеу жұмысының пәні ретінде корпоративтік қатынастарды құқықтық 

реттеу барысында орын алатын мәселелер атап айтқанда, құқыққолдану 

тәжірибесінде және қолданыстағы заңнамадағы қайшылықтар, ақтаңдақ 

тұстарын айқындау алынды.   

Зерттеу жұмысының мақсаты ретінде корпоративтік қатынастардың 

құқықтық реттелуін зерттеуді, заңнаманы және құқыққолдану тәжірибесін 

талдау нәтижесінде отандық заңнама мен құқыққолдану тәжірибесін 

кемелдендіретін нақты ұсыныстарды әзірлеуді алынды.  

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін зерттеу жұмысының алдына қойылар 

міндеттері ретінде келесілер белгіленеді: 

- заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп 

жіктелу негіздері мен бұл жіктелуді отандық заңнамаға ендіру тиімділігін 

айқындау;  

- жаңа қатысушыға ауысатын құқықтар көлеміне қатысты отандық заңнама 

мен сот тәжірибесін саралау және олардың ұтымды және теріс тұстарын талдау; 

- ЖШС қатысушысының үлесін иесіз деп тану негізділігін айқындау; 
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- басқаруға қатысты қатысушылар арасында пікір қайшылығы туындап, 

қатысушылар қажетті шешімді қабылдауға қауқарсыздық танытқан жағдайды 

құқықтық реттестіру мүмкіндіктерін қарастыру; 

- корпоративтік заңнаманың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің бір-

бірімен қаншалықты сәйкес келетіндігін айқындау және бұл бойынша тиісті 

ұсыныстар әзірлеу.   

Зерттеу жұмысының алдына қойылған осы міндеттер мен мақсатқа қол 

жеткізу барысында анализ, жүйелеу, жіктеу, құқықтық модельдеу, тарихи 

талдау, жалпы заңи талдау, салыстырмалы-құқықтық талдау әдістері кеңінен 

қолданылды. Атап айтқанда, бірқатар отандық және ТМД елдерінің 

зерттеушілері посткеңестік мемлекеттердегі корпоративтік құқықтың енді 

қалыптасып келе жатқандығына, дамыған елдердің заңнамасында бар құқықтық 

механизмдердің кейбірінің бұл елдердің заңнамасына беймәлім екендігіне 

назар аударады. Осы ретте, салыстырмалы-құқықтық талдау тәсілінің сіңірер 

еңбегі үлкен, деп пайымдаймыз.  

Зерттеу жұмысының теориялық және нормативтік базасы. Зерттеу 

жұмысын жүргізу барысында жеке құқық саласындағы отандық және шетелдік 

авторлардың еңбектері және шетелдік заңнама мен сот тәжірибесі мейлінше 

көп зерделенді. Жұмыстың нормативтік негізін ҚР Конституциясы, ҚР 

Азаматтық кодексі (жалпы және ерекше бөлімдері), «Акционерлік қоғамдар 

туралы» ҚР Заңы, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы» ҚР Заңы, «Акционерлік қоғамдар туралы заңнаманы 

қолдану жөніндегі» ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы, 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері жөніндегі» ҚР Жоғарғы 

Сотының нормативтік қаулысы және өзге де заңнамалық актілер құрады. 

Сондай-ақ 2009 жылғы РФ азаматтық заңнамасын дамыту жөніндегі 

концепциясына және осы концепцияның негізінде РФ Азаматтық Кодексіне 

енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға да жіті назар аударылды.  

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.  

Зерттеу жұмысында PhD диссертациясы деңгейінде корпоративтік 

құқықтың көкейкесті сауалдарының ғылыми әдіснама тәсілдерінің көмегіне 

жүгіне отырып талдануы және бұл зерттеудің нәтижесінің құқықтық айналым 

қатысушыларының қолданысына ұсынылуы жұмыстың ғылыми қуатын 

көрсетеді, деп пайымдаймыз. Атап айтқанда, диссертацияда: 

- отандық заңнамаға заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік 

емес ұйымдар деп жіктелуін ендіру қажеттілігі негізделді; 

- ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті иесіз деп тануға қатысты сот 

практикасы талданып, бұл сауал бойынша сот практикасында бірізділікті 

қалыптастыру үшін ұсыныс әзірленді; 

- ЖШС жаңа қатысушысына ауысатын құқықтар көлемі зерттелді және 

заңнама мен сот практикасын кмелдендіруге бағытталған нақты ұсыныстар 

әзірленді; 
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- нақты сот істерінің мысалында «түйіткілді жағдай» ұғымы сараланып, 

ұсыныстар әзірленді. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар: 

1. Заңды тұлғалардың  корпоративтік және  корпоративтік емес ұйымдар 

деп жіктелуі ҚР АК бекітілуі қажет және корпоративтік заңды тұлғалар 

санатына тек коммерциялық ұйымдар ғана емес, сонымен бірге коммерциялық 

емес заңды тұлғалардың жекелеген нысандарын да енгізу керектігі жайлы 

ұстанымдар басшылыққа алынуы тиіс, деп пайымдаймыз.    

2. Отандық құқыққолдану тәжірибесін кемелдендіре түсу мақсатында 

келесідей ұсыныстар білдірілуде: 

-  ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті иесіз деп тану мүмкіндігіне 

қатысты отандық сот тәжірибесінде қазіргі таңда үш бағыт қалыптасуда. 

Бірінші бағыттағы істерде сот үлесті иесіз деп тану туралы талап-арыздарды 

қанағаттандырмау жайлы байлам жасайды және мұны заттық құқықтық 

конструкцияларды міндеттемелік қатынастарға қолдануға болмайтындығымен 

негіздейді. Ал, екінші бағыттағы істерде мұндай талап-арыздарды 

қанағаттандыру жайлы байламдар жасалған. Мұндай шешімнің негіздемесі 

ретінде қатысушының ұзақ мерзім бойы серіктестікпен байланысты үзіп 

алғандығы, серіктестіктің қызметіне қатыспайтындығы, тұрғылықты жерінің 

белгісіздігі сияқты мән-жайлардың себебінен серіктестіктің қызметінің 

дағдарыста екендігі айтылады. Ал, үшінші бағыттағы істерде үлесті 

мәжбүрлеп сатып алу механизмі арқылы шешу үрдісі белең алуда. Біздің 

пайымдауымызша, үлесті мәжбүрлеп сатып алу механизмі бұл мәселенің 

шешімі болуға толықтай қауқарлы. Сол себепті, «Жауапкершілігі шектеулі 

және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер жөніндегі заңнаманы 

қолданудың кейбір мәселелері туралы» ҚР ЖС НҚ келесідей толықтыру 

ендіруді ұсынамыз: «ҚР АК 242-бабына сүйене отырып, жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесті иесіз деп тануға жол 

берілмейді. Жекелеген қатысушылардың серіктестік қызметіне қатысуын 

тоқтатуы себепті бұзылған, серіктестіктің ағымдағы қызметін қалпына келтіру 

үшін серіктестік қатысушылары үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы талап 

қоюы тиіс»;  

- Отандық сот тәжірибесінде корпорацияға кейіннен қосылған 

қатысушының өзіне дейін қабылданған шешімдерді даулай алмайтындығы 

жайлы орныққан ұстаным бар. Сондай-ақ жаңадан қосылған қатысушының 

ақпаратты алу және басқару органдарын жауаптылыққа тарту туралы талап қою 

құқықтарының да қатысушы мәртебесін алған сәттен ғана туындайтындығы 

жайлы байлам жасалған сот шешімдері кездеседі. Біздің пайымдауымызша, бұл 

бағыттағы сот практикасы дұрысталуды талап етеді. Атап айтқанда, өзіне 

дейінгі қабылданған шешімдерді даулау мәселесінде серіктестікке (қоғамға) 

қосылу сәтіне емес, қатысушының (акционердің) құқықтары мен заңи 

мүдделерінің шынайы бұзылған-бұзылмағандығына баса назар аударылуы тиіс. 

Бұзылған құқық жайлы талапты мазмұны бойынша қарамастан, қатысушының 

(акционердің) ұйымға кейіннен қосылғандығы фактісінің өзіне ғана сүйеніп, 



11 

талапты қанағаттандырусыз қалдыруға жол берілмеуі қажет. Сондай-ақ 

қатысушылардың ақпарат алу және басқару органдарын жауаптылыққа тарту 

жөніндегі талап-арыздармен сотқа жүгінуі сияқты таза корпорацияның өзінің 

ішкі қатынастарына қатысты жағдайларда да серіктестікке (қоғамға) қосылу 

сәті шешуші факторға ие болмауы қажет. Сол себепті, «Жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер жөніндегі 

заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері туралы» ҚР ЖС НҚ келесідей 

толықтыру ендіруді ұсынамыз: «Қатысушылар құрамына қосылу сәтіне 

қарамастан, ЖШС қатысушысы серіктестік қызметінің бұрынғы кезеңдері 

жайлы ақпарат алуға құқылы. Қатысушының серіктестіктің мүддесін көздеп 

әрекет ететіндігін ескере отырып, серіктестікке кейіннен қосылған қатысушыға, 

серіктестіктің басқару органдарынан олардың серіктестікке келтірген зиянын 

өндіріп алуға рұқсат етілуі қажет. Шешімді қабылдау сәтінде тұлғада 

серіктестіктің қатысушысы мәртебесінің болмауы, шешімді жарамсыз деп тану 

талабын қанағаттандырудан бас тартуға негіз болмауы тиіс»;  

- ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті иеліктен шығарушының шарт 

жасасу сәтінде білдірген сендірулеріне қатысты отандық сот практикасында 

қарама-қайшы ұстанымдар қалыптасуда.  Бұл сауал бойынша біркелкі сот 

практикасын қалыптастыру үшін «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер жөніндегі заңнаманы қолданудың кейбір 

мәселелері туралы» ҚР ЖС НҚ келесідей толықтыру ендіруді ұсынамыз: 

«Үлесті иеліктен шығарушының білдірілген сендірулері (үшінші тұлғалардың 

алдында берешегінің жоқтығы, жарғылық капиталға салым салу жөніндегі 

міндеттемесін орындағандығы туралы және т.с.с.) жарамды және тараптар істің 

мән-жайын растау мақсатында оларға сілтеме жасай алады»; 

3. Қолданыстағы отандық заңнаманы жетілдіру және құқыққолдану 

тәжірибесінде туындап жатқан қиындықтарды еңсеру мақсатында 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы» ҚР заңына келесідей мазмұндағы толықтырулар сипатталған (А 

қосымшасын) қабылдауды ұсынамыз: 

- Қатысушылардың арасындағы серіктестікті басқаруға қатысты туындаған 

пікір қайшылығы себепті, серіктестіктің қызметінің қалыпты режимінің бұзылу 

жағдайлары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тиісті 

деңгейде реттелмеген. Нормативтік қаулыларда ҚР ЖС мұндай жағдайда сот 

органдарының басқару ісіне килікпеуі қажеттігі жайлы пікір білдірген. Біздің 

пайымдауымызша, жағдайды толыққанды реттеу үшін қолданыстағы заңнамаға 

дедлок ұғымын ендіру қажет; 

- ЖШС қатысушыларының құрамында өзгеріс орын алып, тұлға ЖШС 

қатысушылары құрамынан шыққан ретте үлесті иеліктен шығарғанға дейінгі 

кезең бойынша табыс алу құқығының болатындығы не болмайтындығы 

мәселесінің отандық заң шығарушының назарынан тыс қалғандығына зерттеу 

барысында көз жеткізілді. Сонымен бірге, осы нақтылаудың жоқтығы себепті, 

осы санаттағы сауалдарды шешу барысында құқыққолдану тәжірибесінде 
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бірқатар қиындықтардың туындап  жатқандығы белгілі болды. Осы себепті, 

қолданыстағы заңнамаға осы бөлігінде толықтыру енгізілуі қажет; 

- Үлкен мөлшерде берешегі бар серіктестіктің таза табысты бөле 

алатындығына да қатысты тәжірибеде қиындықтардың туындап жатқандығы 

зерттеу нәтижесінде белгілі болды.  Бұл жағдайда айқындылық болуы және 

несие берушілердің құқығын қорғауды кемелдендіре түсу үшін ЖШС туралы 

отандық заңға тиісті толықтырулар ендірілуі қажет, деп пайымдаймыз. 

4. Корпоративтік қатынастарды реттейтін құқықтық актілердің қазақ және 

орыс тілдеріндегі мәтіндерінің бір-біріне сәйкестігін айқындау бағытында 

жұмыстар жүргізіліп, нәтижесінде бірқатар сәйкессіздіктердің барлығы белгілі 

болды. Осы себепті, заң шығарушыға Б қосымшасын назарға алуды ұсынамыз. 

Зерттеу құндылығы жайлы келесідей пайымдарды ортаға салуға болады. 

Атап айтқанда, зерттеу нәтижелерін отандық заңнама мен сот тәжірибесін 

жетілдіруде, «Корпоративтік құқық» пәні бойынша жоғары оқу орындарының 

студенттеріне, магистранттарына сабақ беру барысында қолдануға болады.   

Зерттеу нәтижелерінің жариялануы. Зерттеу нәтижесінде жасалған 

байламдар білім және ғылым саласы бойынша уәкілетті орган белгілеген 

ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялардың жинақтарында, Scopus 

базасына енетін журналда жарық көрді. 

Диссертацияның құрлымы мен көлемі. Диссертация кіріспе, үш тарау, 

қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.   
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1 ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ КОРПОРАТИВТІК ЖӘНЕ 

КОРПОРАТИВТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАР ДЕП ЖІКТЕЛУІН ҚР АК ЕНДІРУ 

ОРЫНДЫЛЫҒЫ 

 

1.1 Заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес 

ұйым деп жіктелуі 

Біздің пайымдауымызша, заңды тұлғалардың корпоративтік және 

корпоративтік емес ұйымдар деп жіктелуі отандық заңнамаға ендірілуі қажет. 

Сондай-ақ корпорация санатына коммерциялық ұйымдармен бірге, 

коммерциялық емес ұйымдардың жекелеген ұйымдық-құқықтық нысандары да 

енгізілгені жөн және бұл ретте коммерциялық емес заңды тұлғалар құрылуы 

мүмкін ұйымдық-құқықтық нысандардың тізімін жабық етіп берген жөн. Осы 

ретте, бұл ұстанымның орындылығын қуаттайтын келесідей дәйектерді алға 

тартпақпыз.   

Біріншіден, бұл жіктеудің енгізілуі түгелдей заңды тұлғалар қызметін 

құқықтық реттеуді кемелдендіре түспек. Мұндай байлам ҚР АК пандектілік 

жүйемен берілгендігінен келіп шығады. Атап айтқанда, ҚР АК 33-57 баптары 

аралығында барлық заңды тұлғаларға ортақ ережелер берілген. Бұл 

ережелерден тыс заң шығарушы ҚР АК мәтінінде жекелеген ұйымдық-

құқықтық нысандарға арналған арнайы ережелерді бекіткен  және арнайы 

заңдар қабылдаған. Сонымен, заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесі ҚР АК 

және арнайы заңдар тарапынан айқындалады, сондай-ақ НҚА иерархиясында 

Азаматтық кодекстің заңдардан жоғары тұратындығы мәлім. Демек, Азаматтық 

кодекстің мәтінінде корпорация санатына енетін барлық заңды тұлғаларға 

ортақ ережелерді бекіту арқылы арнайы жекелеген заңдардағы қайталаудың 

алдын алуға қол жеткізуге болады. Жеке құқық ғылымында құрылтайшылары 

құрылғалы жатқан ұйымның қатысушысына (мүшесіне) айналатын 

ұйымдардың корпоративтік ұйым, ал құрылтайшылары құрылғалы жатқан 

ұйымның қатысушысына (мүшесіне) айналмайтын ұйымдардың корпоративтік 

емес ұйым деп танылатындығы жайлы орныққан ұстаным бар. 

Екіншіден, корпоративтік және корпоративтік емес ұйым жіктелуін бекіту 

құқыққолдану тәжірибесінде туындап жатқан бірқатар қиындықтардың оң 

шешіліп, күн тәртібінен түсіп қалуына ықпал еткен болар еді.  

Үшіншіден, соңғы жылдары отандық заң шығарушының аталған ұғымды 

жеке құқық тұрғысынан емес, өзге мағынада қолдануы белең алуда. Атап 

айтқанда, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №105-V Заңының 1-

бабының 40)-тармақшасында келесідей ереже бекітілген: «"Азаматтарға 

арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік 

корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік 

қызметтер көрсету, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер 

көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың 

нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін, сондай-ақ 

электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға..». 

Ал, коммерциялық емес ұйымдар туралы отандық заңның 13-бабының 3-

тармағында «Бiр заңды тұлғаның немесе бiрнеше заңды тұлғалардың - 

коммерциялық және (немесе) коммерциялық емес ұйымдардың осы 

ұйымдардың қаражаттары есебiнен құрған қоры корпоративтiк қор деп 

танылады» делінген мазмұнда анықтама беріледі және осы заңның 12-бабының 

1-тармағынан коммерциялық емес ұйым құрылуы мүмкін ұйымдық құқықтық 

нысан ретіндегі қорға «Азаматтар және (немесе) заңды тұлғалар ерiктi мүлiктiк 

жарналар негiзiнде құрған, әлеуметтiк, қайырымдылық, мәдени, бiлiм беру 

және өзге де қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтiн, мүшелiгi жоқ 

коммерциялық емес ұйым қор деп танылады» деген анықтама берілген. Бұл 

анықтамадан корды құрушылардың оның мүшесіне айналмайтындығын және 

сол себепті, корпорация санатына жатқызылмауы тиістігін айқын көреміз. Осы 

ретте, корпорация санатына жатпайтын ұйымдық құқықтық нысанға қатысты 

«корпоративтік» сөзін қолдану қаншалықты орынды, деген сауал туындайды.  

Бұдан әріде, жоғарыда келтірілген дәйектерге кеңінен тоқталмақпыз.  

Ең алдымен, корпорация, корпоративтік қатынасқа қатысты 

зерттеушілердің пікірлерін талдап өтсек. Атап айтқанда, 2011-2012 жылдары 

ғылыми басылым беттерінде отандық зерттеушілер арасында корпорация 

ұғымына қатысты, жауапкершілігі шектеулі серіктестікті корпорация ретінде 

қарастыруға болатындығы не болмайтындығы жайлы пікірталастар орын алған 

еді [77]. Сол пікірталас барысында, отандық зерттеуші Ф.С. Карагусов өз 

пікірін келесідей мазмұнда білдірген болатын «...Корпорация – бұл мүшелікке 

негізделіп құрылған ұйым. Мүшелік құқықтар деп нені ұғамыз? Ең алдымен, 

корпорацияға салынған активтерден алынатын белгілі-бір кірістермен 

байланыстырылған мүліктік құқықтар. Менің пайымдауымша, корпорация 

санатына коммерциялық заңды тұлғалар, атап айтқанда акционерлік қоғам мен 

шаруашылық серіктестіктер, өндірістік кооперативтер жатқызылуы тиіс» [16]. 

Сонымен, проф. Ф.С. Карагусов мүшелікке негізделмеген коммерциялық емес 

ұйымдарды корпорация санатына жатқызуға болмайтындығы жайлы байламын 

білдірген еді [78]. Дегенмен, мұндай пайымдарды жоққа шығаратын да пікірлер 

білдірілуде. Мысалы, ресейлік зерттеуші Е.А. Суханов мұндай байламдардың 

жасалуына белгілі-бір деңгейде американдық корпоративтік құқықтың ықпал 

етіп тұрғандығы және материалдық емес, әралуан «идеалды» мақсаттарды 

көздейтін ұйымдардың негізсіз назардан тыс қалып келе жатқандығы жайлы 

пікір білдірген болатын [33, с. 146].  

Корпорация санатына коммерциялық емес ұйымдардың жекелеген 

нысандарын жатқызуға болады ма, деген сауалға оң жауап берілуі тиіс. 

Мұндағы басты жіктеуші негіз аталған заңды тұлғаның құрылтайшыларының 

кейіннен оның қатысушысына (мүшесіне) айналуы не айналмауы болуы қажет.  

Мысалы, Ю.Г. Басин кейіннен, құрылтайшылары қатысушыларына айналатын, 

ортақ істері жөнінде қатысушылары ақылдаса отырып шешім қабылдайтын 

заңды тұлғаны корпорация ретінде сипаттайды және мекеменің бұл ұғымның 

екінші жұбы болатындығын атап көрсетеді.  Сондай-ақ Ю.Г. Басин мекемені 
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өзінің жырақтығын сақтайтын тысқары құрылтайшы құрған, сол құрылтайшы 

тарапынан жеке-дара басқарылатын және өзге дербес қатысушылары 

болмайтын заңды тұлға ретінде сипаттайды [14, с. 135]. Ал, С.Н. Братусь 1947 

жылы жарық көрген зерттеу еңбегінде заңды тұлғалардың кейбір капиталистік 

елдерде корпорация және мекеме деп жіктелетіндігін және бұл жіктелудің 

негіздері ретінде келесілерді атап көрсетеді: 1) корпорация бұл тұлғалар 

бірлестігі, сондай-ақ бұл бірлестік тікелей өзара және корпорациямен мүшелік 

құқықтары және міндеттері арқылы байланыста болатын қатысушылардың  

мүддесін көздеп әрекет етеді; ал, мекеме деп бір-бірімен және мекемемен оның 

мүшесі ретінде байланысы болмайтын пайдаланушылардың мүддесінде әрекет 

ететін қоғамдық құрылым сипатталады (аурухана, мұражайжәне т.б.); 2)  

корпорация мүшелерінің құрамы айқын және белгілі болса, ал мекеме 

қызметіне жүгінетін тұлғалар тобы айқын емес (ауруханадан ем алған 

науқастар сауыққаннан соң жаңа науқастарға орын босатады, сол секілді 

мәдени мекемелердің қызметіне жүгінетін тұлғалар тобы да айқындалмаған); 3)  

корпорацияның қызметінің мақсаты мен мазмұны оның қатысушыларының 

ортақ ерік білдіруі арқылы айқындалса ал, мекемені сырттағы тысқары тұрған 

тұлға құрады және қызмет ету мақсаты да тыстан әкелінеді [51]. Осыған ұқсас 

деректер М.И. Кулагиннің еңбегінде де келтіріледі. Атап айтқанда, аталған 

автор жекелеген капиталистік елдерде заңды тұлғалардың корпорация және 

мекеме деп жіктелінетіндігіне назар аударады және бұл екі нысанның 

айырмашылығы ретінде корпорация қатысушыларының құрамының алдын-ала 

белгілі болатындығы, ал мекеме қызметінен пайда алушы ретінде сол қызметке 

мұқтаж кез-келген тұлғаның бола алатындығы айтылады [93, с. 52]. Сондай-ақ 

корпорация, корпоративтік қатынас ұғымдарын ҚР АК енгізу жайлы пікірді 

отандық зерттеушілер арасынан проф. М.К. Сүлейменовте қолдауға тұрарлық 

бастама деп таниды [79].  

Біз өз тарапымыздан корпорация ұғымының тек, коммерциялық заңды 

тұлғаларды ғана емес, сонымен бірге коммерциялық емес заңды тұлғалардың 

жекелеген нысандарын да қамтығаны дұрыс деп танимыз. Себебі, 

коммерциялық емес заңды тұлғалардың кейбір нысандарын корпорация 

санатына жатқызуға болатындығын қуаттайтын және бұл нысандардағы 

ұйымдардың құрылтайшылары (қатысушылары) арасында әралуан 

корпоративтік даулардың туындайтындығына «Казахстанский ПЕН-центр» 

қоғамдық бірлестігіндегі дауға байланысты 2013 жылдың 02 сәуіріндегі 

Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 

№2-882/13 шешімін айғақ ретінде айтуға болады. Бұл дауда «Казахстанский 

ПЕН-центр» қоғамдық бірлестігіне тиесілі ғимараттың жеке кәсіпкерге тегін 

сыйға тартылып кетуі осы бірлестік қатысушыларының сотқа жүгінуіне себеп 

болған. Сондай-ақ мұндағы сый алушы-жеке кәсіпкердің бірмезетте  

«Казахстанский ПЕН-центр» қоғамдық бірлестігінің президенті болып қызмет 

етуі, мүлікті иеліктен шығарудың тиісті рәсімдерінің сақталмауы, сыйға 

алынған аталған ғимараттың кейіннен, 230 млн. теңгеге сатылу фактілерін осы 

істегі қызықты жайттар ретінде атауға болады. Отандық зерттеушілер 
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тарапынан жүргізілген зерттеу нәтижелері де бұл байламның орындылығын 

жанамалап қуаттауда [18, б.12].  

Корпоративтік ұйымдар санатына қандай ұйымдық құқықтық 

нысандардың жатқызылуы тиістігі жайлы зерттеушілер тарапынан әралуан 

пікірлер білдірілген. Мысалы, П.В. Степанов өзінің зерттеу жұмысында 

шаруашылық серіктестіктерді корпорация санатына жатқызбау қажеттілігі 

жайлы пікір білдірген еді. Аталған автор сенім серіктестігіндегі салымшыларға 

шынайы басқарудың тиесілі емес екендігіне назар аударып, мұның 

корпоративтік емес, ішкі қатынастардың өзге нысаны деп сипаттайды [34, с.21]. 

Ресейлік заң шығарушы коммерциялық ұйымдармен қатар коммерциялық емес 

ұйымдардың да бірқатарын корпорация санатына жатқызды. Ресейлік 

азаматтық кодекске осы өзгерістерді енгізуге қатысты жұмыс тобын басқарған 

Е.А. Суханов, коммерциялық емес корпорацияларға қатысу әрдайым мүшелік 

қатынастар туындайды дегенді білдіретіндігін, сондай-ақ ортақ мақсаттарына 

қол жеткізу үшін олардың мүлкін басқарудың да (мысалы, жалпы жиналыста 

қатысушылардың ұйымның мүлкін қалыптастыру және пайдаланудың 

принциптерін айқындау құқығы, корпорацияның жылдық есептері мен 

бухгалтерлік баланстарын бекітуі, мүліктік қызметі жайлы ақпараттар алулары 

және оның басқару органдарының азаматтық-құқықтық салдарлары болатын 

шешімдерінің күшін жоюды талап етуі, корпорацияның жасасқан мәмілелерін 

даулауға және оған келтірілген залалдың орнын толтыруды талап етуге және 

т.б.) жүргізілетіндігін айтады [33, с. 147]. Ал, С.А. Синицын «корпорация» 

ұғымын айқындауда келесідей үш бағыттың қалыптасқандығына көңіл бөледі: 

бірінші бағыт бойынша корпорация санатына тек шаруашылық қоғам мен 

серіктестіктер ғана жатқызылса, ал екінші бағытқа сәйкес мекеме санатына 

жатпайтын және мүшелікке негізделген кез-келген ұйым корпорация ретінде 

айқындалуы қажет, ал, соңғы үшінші бағыт бойынша корпорация санатына 

заңды тұлға мәртебесі бар кез-келген ұйым жатуы тиіс [80, с.209-210].  

Зерттеу еңбектерінде корпоративтік қатынас субъектілерінің санатына ең 

алдымен, корпорацияның өзін, қатысушыларды (акционерлерді) және басқару 

органдарын жатқызуға болатындығы айтылуда [31, с. 26-28]. Ал, кейбір 

авторлар корпоративтік қатынастардың ұйымдастырушылық-басқару 

қатынастар санатына жататындығы және кәсіпкерлік құқықтың пәні болып 

табылатындығы жайлы пікір білдіреді [81, с. 5].    Ал, Е. Суханов корпорацияға 

келесідей анықтама ұсынады: «...мүліктік салымдарды біріктіру және оны 

бірлесіп пайдалану арқылы ортақ мақсатқа қол жеткізу үшін қатысушылары 

шарт негізінде құрған және мүшелікке негізделген коммерциялық немесе 

коммерциялық емес заңды тұлғаны ресейлік құқықтағы корпорация ретінде 

тану қажет» [33, с. 43]. Сондай-ақ, бұл автор өзінің еңбегінде азаматтық 

құқықтың көптеген институттары және әралуан тарауларымен салыстырғанда 

корпоративтік құқықтың «бірінші кезекте, жекелеген тұлғалардың дербес 

өзіндік мүдделерін қанағаттандыру мен қорғауды мақсат етпей, бірнеше 

тұлғаларға ортақ мүдделермен шұғылданатындығын..» және осы ерекшелігі 

оны азаматтық құқықтың аясындағы жеке бір тарауға бөліп шығаруға 
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мүмкіндік беретіндігі жайлы пікір білдірген неміс зерттеушілерінің 

пайымдарын келтіреді. Осы себепті де, О.Ф. Гиркенің заманынан бергі батыс 

еуропалық құқық жүйелерінде корпоративтік құқықты «бірлесу құқығы» 

(Gemeinschaftsrecht), «жеке құқық аясындағы әріптестік құқығы» 

(privatrechtliches Kooperationsrecht) деп сипаттап келгендігінде алға тартады [33, 

с. 47]. Е.Р. Кибенконың пайымдауынша, құқықтық қарым-қатынастардың заңи 

тұрғыдан дербес қатысушысы ретінде айналымға түсу үшін құқық көмегімен 

құрылатын жасанды құрылымдар корпорациялар деп саналуы тиістігі жайлы 

ойымен бөліседі және  аталған автор Англияда тек, корпорациялар ғана 

құқықсубъектілігіне ие яғни, заңды тұлға мәртебесін иеленетіндігін және бұл 

ұйымдардың заңды тұлға мәртебесін арнайы рәсімдер «инкорпорация» көмегі 

арқылы алатындығын айтады [82, с. 28-29].    

Ресей Федерациясының заң шығарушысы 2012 жылдың 30 желтоқсанында 

қабылданған федеральдық заңында корпоративтік қатынастардың азаматтық 

құқықтың реттелу аясына жататындығын РФ АК 2-бабының 1-тармағында 

бекіткен еді. Қазір РФ АК 2-бабының 1-тармағы келесідей мазмұнда 

қолданылуда: «Азаматтық заңнама азаматтық айналымға қатысушылардың 

құқықтық мәртебесін, меншік құқығы және өзге де заттық құқықтардың 

туындау негіздері мен жүзеге асырылу тәртіптерін, интеллектуалдық қызмет 

нәтижелеріне және оған теңестірілген дараландыру құралдарына 

(интеллектуалдық құқық) құқықтарды айқындайды, корпоративтік ұйымдарға 

қатысуға немесе оларды басқаруға байланысты қатынастарды (корпоративтік 

қатынастарды), шарттық қатынастарды және өзге де міндеттемелерді, сондай-

ақ қатысушылардың теңдігіне, ерік білдіру мүмкіндігіне және мүліктік 

дербестігіне негізделген басқа да қатынастарды реттейді...». Сонымен, ресейлік 

заң шығарушы корпоративтік қатынастардың азаматтық құқықтың реттелу 

аясына жататындығын бекітті. В.Ф. Яковлев ресейлік заң шығарушының бұл 

қадамының келесідей себептерінің барлығына назар аударады: «Біріншіден, 

азаматтық айналымдағы қатынастардың елеулі бөлігі осы топтағы қатынастар... 

Екіншіден, корпоративтік қатынастар мүліктік қатынастар болғанымен, 

қатысушылардың заңды тұлғаны басқаруы жөніндегі ұйымдастырушылық 

қатынастарды, міндеттемелік байланыстарды және меншік қатынастарын 

қамтитын кешенді күрделі қатынастар, демек, өзіндік ерекшеліктері бар... 

Үшіншіден, корпорация санатына жататын ұйымдық-құқықтық нысандардың 

көп болуы оларды реттейтін қайнар көздердің де мол болуына алып келді. Сол 

себепті, болуы мүмкін қарама-қайшылықтардың, ережелердің қайталануының, 

реттелмейтін жағдайлардың алдын алу мақсатында Азаматтық кодексті орасан 

үлкен корпоративтік заңнаманың ядросына айналдыру қажет болды...» [83,                        

с. 112-114]. Сондай-ақ, Ресей Федерациясының қазіргі қолданыстағы 

Азаматтық кодексінің 65.1-бабы «Корпоративтік және унитарлы заңды 

тұлғалар» деп аталады және осы баптың 1-тармағында ресейлік заң шығарушы 

корпорация деп таныған ұйымдардың тізімі берілген:  

«1. Құрылтайшылары (қатысушылары) оған қатысу (мүше болу) құқығын 

иеленсе және осы Кодекстің 65.3-бабының 1-тармағына сәйкес олардың 
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жоғарғы органдарын қалыптастырған ретте ол заңды тұлға, корпоративті заңды 

тұлға (корпорация) болып табылады. Бұлардың санатына шаруашылық 

серіктестіктер мен қоғамдар, шаруа (фермерлік) қожалықтары, шаруашылық 

әріптестіктер, өндірістік және тұтыну кооперативтері, қоғамдық ұйымдар, 

қауымдастықтар (одақтар), жылжымайтын мүлік меншік иелерінің серіктестігі, 

Ресей Федерациясындағы казак қоғамдарының мемлекеттік тіркеліміне 

енгізілген казактар қоғамы, сондай-ақ Ресей Федерациясының саны аз 

жергілікті халықтарының құрған қоғамдары жатқызылады. 

Құрылтайшылары олардың қатысушылары болмайтын және оларға 

мүшелік құқығын алмайтын заңды тұлғалар, унитарлы заңды тұлғалар болып 

табылады. Бұлардың санатына мемлекеттік және муниципалды унитарлы 

кәсіпорындар, қорлар, мекемелер, автономды коммерциялық емес ұйымдар, 

діни ұйымдар, жария құқықтық компаниялар жатқызылады.». 

Міне осылайша, ресейлік заң шығарушы заңды тұлғаларды коммерциялық 

және коммерциялық емес деп жіктеуден тыс, корпоративтік және унитарлы 

заңды тұлғалар жіктелуін де айналымға енгізді. Алайда, беларуссиялық 

зерттеуші Е.А. Салей бұл ұстанымның заңды тұлғалар жүйесін қабылдауды 

қиындата түсетіндігін алға тартып, заңды тұлғаларды жіктеудің қос негізінің 

қатар бекітілуінің тиімсіздігіне назар аударады [84, б.192]. Сонымен, ресейлік 

заң шығарушы корпорация санатына жататын ұйымдарға келесідей талаптар 

қояды: біріншіден, құрылтайшылары (қатысушылары) мүшелік құқығына ие 

болуы тиіс және екіншіден, заңды тұлғаның жоғарғы органын қалыптастыруы 

қажет. Алайда, осында сипатталған екінші белгінің унитарлы заңды тұлғаларға 

да тән екендігіне назар аударылып, зерттеушілер бұл белгіні бекітудің 

орындылығына күмән келтіруде [54, с. 164]. 

Әдебиетте, батыс Еуропа елдеріндегі корпоративтік құқықтың пәнінің 

әдетте, төмендегілерден тұратындығы айтылады:  

- корпорация қатысушыларының бір-бірімен болатын және бір тараптан, 

қатысушылар ал, екінші тараптан, жалпылай корпорация болатын ішкі қарым-

қатынастары;  

- өкілдік және корпорацияның атынан айналымға қатысудың өзге де 

жағдайларын, сондай-ақ корпорацияның және оның несие берушілерінің 

арасындағы қатынастарды (бұған банкроттықты да қамтитын жауаптылықта 

кіреді) қоса алғандағы, корпорация мен үшінші тұлғалардың арасындағы 

қарым-қатынастардағы корпорацияның құқықтық мәртебесін рәсімдейтін 

сыртқы жеке құқықтық қарым-қатынастар;  

- концерн және (немесе) холдингтерді құрайтын негізгі және еншілес 

ұйым, не өзге де «өзара байланысты кәсіпорындар» болып табылатын капитал 

бірлестігі нысанындағы коммерциялық корпорациялардың өзара қарым-

қатынастары [33, с. 47-48]. 

Е.В. Воскресенская корпорацияға келесідей белгілердің тән екендігін 

білдіреді:  

1) корпорация заңды тұлға болып табылады;  
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2) корпорация құқықтың субъектісі болып табылатын жеке және заңды 

тұлғалардың одағы немесе бірлестігі;  

3) корпорацияның еркі оған мүше қатысушылардың ортақ еркімен 

айқындалады;  

4) корпорация заңды тұлға ретінде қатысушылар құрамының өзгеруіне 

қарамастан сақталынып қалады;  

5) корпорация бұл қатысушылардың бірлестігі ғана емес, сонымен бірге 

олардың мүлкінің де бірлестігі;  

6) қатысушының салған үлесі корпорацияға тиесілі болады [36, с. 25-26]. 

Ал, В.В. Долинская құқық ғылымында «корпоративтік қатынастар» 

терминінің мазмұны жайлы зерттеушілер арасында ортақ байламның жоқ 

екендігіне және кейде кейбір зерттеушілердің мұны азаматтық құқықтың, ал 

өзге зерттеушілердің оны кәсіпкерлік құқықтың пәніне жатқызатындығына, ал 

кейде мүліктік, кейде мүліктік емес жеке деп танитындығы жайлы деректерімен 

бөліседі [3, с. 86]. Ал, Ю. Андреев теориялық ізденістердің ішіндегі 

корпоративтік қатынастар мазмұнының ең бір шиеленіскен сұрақ екендігіне 

назар аударады және корпоративтік қатынастар мазмұнын «корпорация» ұғымы 

арқылы анықтап, корпорацияның құқықтық доктринада қалыптасқан негізгі 

белгілері ретінде келесілерді атап көрсетеді:  

– заңды тұлға мәртебесінің болуы; 

– құқық субъектісі болып табылатын, сондай-ақ корпорация қатысушысы 

(мүшесі) мәртебесін иеленетін жеке және (немесе) заңды тұлғалардың одағы 

(бірлестігі); 

– корпорацияның еркі (шешімі) оның мүшелерінің топтық мүддесімен 

айқындалады және ол әрбірінің дербес еркінен басқа; 

– заңды тұлға ретінде корпорация оған қатысушылар құрамында болып 

жатқан өзгерістерден тәуелсіздігін сақтайды; 

– қатысушылар мүлкінің (салымдары, пайлары және т.б.) бірлестігі; 

– корпорацияға қатысушылар қосқан мүлік корпорацияның меншік 

құқығында болады; 

– корпоративтік қатынастардың субъектісі болып табылатын корпорация 

қатысушылары, корпорацияға және бір-бірлеріне қатысты құқықтар мен 

міндеттерді иеленеді; 

– корпорация ұйымдық бірлікке ие және бұл басқару органдарының 

болуынан көрініс табады [98, с. 59]. 

Отандық және шетелдік зерттеушілердің басым бөлігі корпорацияның 

құрылуына, қызмет етуіне және тоқтатылуына байланысты қатысушылардың 

арасында туындайтын қатынастардың корпоративтік қатынастың мазмұнын 

беретіндігі жайлы пікірлер білдіреді. Сондай-ақ кейбір зерттеушілер 

корпоративтік қатынас аясына корпорацияның таратылуы барысындағы несие 

берушілердің талаптарының да енетіндігі жөніндегі ұстанымдарын айтады. 

Атап айтқанда, корпоративтік қатынас ұғымына қатысты білдірілген барлық 

пікір-ұстанымдарды жалпылай алғанда, М.К. Сулейменов 3 топқа бөліп 

көрсетуге болатындығын айтады: 1) бұл корпоративтік ұйымдарда туындайтын 
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ішкі қатынастар; 2) бұл тек ішкі қатынастарды ғана емес, сонымен бірге 

корпорацияның заңды тұлға ретіндегі қызметінен туындайтын сыртқы 

қатынастарды да білдіреді; 3) бұл ортақ мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған 

қатынастар яғни, корпоративтік ұйымдардағы қатынастар және ортақ меншік 

қатынастары және т.б. [15, б. 19]. Осылай дей келе, аталған зерттеуші келесідей 

тұлғалардың яғни, 1) корпоративтік ұйымның құрылтайшыларының 

(қатысушыларының)  арасындағы және 2) корпоративтік ұйым мен оның 

құрылтайшыларының (қатысушыларының) араларындағы корпоративтік 

ұйымдарға мүшеліктен немесе оларды басқарудан туындайтын ұйымның ішкі 

(олардың бір бөлігін) азаматтық құқықтық қатынастарын корпоративтік 

қатынастар ретінде сипаттайды [15, с. 47]. 

Ал, В.А. Беловтың редакторлығындағы кітапта корпоративтік 

қатынастардың 1) айқындалған ортақ мақсаты бар 2) оларға қол жеткізуге 

қаражат бөлетін және 3) келісілген әрекеттерді жасайтын тұлғалардың 

арасында туындайтындығы жайлы пікір білдіріледі.  П.В. Степанов ұйымның 

қатысушыларының құқықтарын жүзеге асыру және қорғаумен байланысты ішкі 

қатынастарды ғана корпоративтік қатынас санатына жатқызады [34, с. 49].                  

Т.Е. Абова да қоғамның қатысушыларының (мүшелерінің) арасындағы өзара 

қатынастарын, яғни, ұйымның ішіндегі қатынастардың корпоративтік 

қатынастар санатына жататындығын айтады [45, с. 77]. Сондай-ақ басқару 

элементінің болуы корпоративтік құқықтық қарым-қатынастарды басқа да 

ұқсас азаматтық-құқықтық қатынастардан ерекшелендіріп тұратын тұсы 

екендігі жайлы пікірлер ғылыми басылымдарда білдірілген еді [42, с. 42].   

И.С. Шиткина мен А.Е. Молотниковтың бірлескен авторлығында жарық 

көрген зерттеу мақалада келесідей пайымдар берілген: «Корпоративтік 

қатынастардың мазмұнын дербес сипатқа ие мүліктік және мүліктік емес 

құқықтар құрайды. Дивиденд алуға деген мүліктік құқықтар мысалы, 

акционерлердің жалпы жиналысын өткізу, шақыру және әзірлеуге байланысты 

мүліктік емес құқықты «қамтымайды». Корпоративтік қатынастар дегеніміз 

құқықпен реттелінген қоғамдық қатынастардың жеке бір тобы, сондай-ақ олар 

азаматтық-құқықтық қатынастардың қолданыстағы дәстүрлі жіктеуіне 

«сыймайды». Мүліктік және олармен тығыз байланысты мүліктік емес – 

басқару қатынастарының жиынтығынан тұратын кешенді құқықтық қатынастар 

корпоративтік құқықтық қатынастардың мазмұнын береді. Бұл мән-жай бізге, 

корпоративтік қатынастарды кәсіпкерлік құқықтың пәніне жатқызуға мүмкіндік 

береді» [42, с. 42].  

Ресей Федерациясында 2009 жылдың 07 қазанында азаматтық заңнаманы 

жетілдіруге бағытталған арнайы концепцияның қабылданғандығы мәлім. Осы 

концепцияның аясында заңды тұлғалар туралы заңнаманы да реформалау 

көзделген еді. Бұл реформа барысында келесідей мақсаттар көзделуі тиістігі 

жайлы пікірлер білдірілген еді: 1) компанияларды қаржыландыру шарттарын 

жетілдіру; 2) бюрократизация деңгейін төмендету; 3) нарық қатысушыларының 

мүдделерін қорғау; 4) икемділігі; 5) нақтылығы мен ашықтығы [120, с. 11]. Ал, 

екінші бір жұмыс тобы заңды тұлғаларға қатысты ресейлік азаматтық 
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заңнаманы жетілдірудің келесідей мәселелерді шешуге бағытталуы тиіс 

екендігі жайлы пікір білдіреді: 1) корпоративтік заңнаманың тұрақтылығы мен 

айқындылығын қамтамасыз етуге; 2) экономиканы дамыту мен оның 

тиімділігін арттыру жолында қойылатын құқықтық тосқауылдарды жоюға; 3) 

корпоративтік қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен заңи 

мүдделерінің тиісті деңгейде қорғалуын қамтамасыз етуге [44, с. 100]. 

Сонымен, бұл тарауды қорытындылай келе, біз корпорация ретінде 

мүшелікке негізделген коммерциялық және коммерциялық емес заңды 

тұлғалардың тізбегін тану керектігін, сонымен бірге қатысушылардың өзара 

бір-бірімен және қатысушылар мен заңды тұлғаның арасындағы корпорацияны 

құруға, қызметін жүргізуге байланысты туындайтын қатынастарды 

корпоративтік қатынас ретінде тануды ұсынатын тұжырымды дұрыс, деп 

табатынымызды жеткізгіміз келеді. Сондай-ақ несие берушілердің 

қатысушылар мен басқару органдарын субсидиарлы жауаптылыққа тарту 

мәселелерінің де корпоративтік құқықтың реттелу аясына жатуы тиіс, деп 

санаймыз. Сонымен бірге, біз жеке құқықтың аясында жүргізілетін зерттеу 

жұмыстарының тәжірибеде туындап жатқан өткір мәселелерді шешуге 

бағытталуы тиістігі жайлы отандық және шетелдік мамандардың пікірлерімен 

келісеміз. 

 

1.2 Корпоративтік даулар жөніндегі отандық сот практикасы заңды 

тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп 

жіктелуін отандық заңнамаға ендіру себебі ретінде 

Заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп 

жіктелуін бекіту қажеттілігін қуаттайтын келесі бір дәйекке ҚР АПК бекітілген 

корпоративтік дау ұғымымен байланыстыра отырып тоқталсақ.  

ҚР Азаматтық Процесстік Кодексінде «корпоративтік дау» ұғымы 

қолданылып, аталған даудың субъектілері көрсетілген. Атап айтқанда, ҚР АПК 

27-бабының 1-тармағында келесідей ереже бекітілген: «Корпоративтік дауларға 

олардың тарапы коммерциялық ұйым, коммерциялық ұйымдар қауымдастығы 

(одағы), коммерциялық ұйымдар және (немесе) жеке кәсіпкерлер 

қауымдастығы (одағы), Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзін-өзі 

реттейтін ұйым мәртебесі бар коммерциялық емес ұйым және (немесе) оның 

акционерлері (қатысушылары, мүшелері), оның ішінде бұрынғы акционерлері 

(бұдан әрі – корпоративтік даулар) болып табылатын: 

1) заңды тұлғаны құруға, қайта ұйымдастыруға және таратуға; 

2) өзіне акционерлік қоғамның акцияларын, шаруашылық 

серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін, кооперативтер 

мүшелерінің пайларын қамтитын мұраға қалдырылған мүлікті бөлуге немесе 

ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлуге байланысты туындайтын дауларды 

қоспағанда, акционерлік қоғамдар ақцияларының, шаруашылық 

серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің, кооперативтер 

мүшелері пайларының тиесілілігіне, олардың ауыртпалықтарын анықтауға 
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және олардан туындайтын құқықтарды іске асыруға, оның ішінде олармен 

жасалған мәмілелерді жарамсыз деп тануды; 

3) лауазымды адамдардың, құрылтайшылардың, акционерлердің, 

қатысушылардың (бұдан әрі – заңды тұлғаға қатысушылар) және өзге де 

тұлғалардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) заңды тұлғаға келтірілген 

залалдарды өтеу туралы талаптарға; 

4) мәмілелерді жарамсыз деп тануға және (немесе) осындай мәмілелердің 

жарамсыздығының салдарларын қолдануға; 

5) заңды тұлғаның басқару органдарының құрамына кіретін немесе кірген 

адамдарды тағайындауға немесе сайлауға, өкілеттіктерін тоқтатуға, тоқтата 

тұруға және олардың жауаптылығына, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін жүзеге 

асыруға, тоқтатуға, тоқтата тұруға байланысты осындай адамдар мен заңды 

тұлға арасындағы азаматтық құқықтық қатынастардан туындайтын дауларға; 

6) бағалы қағаздар эмиссиясына; 

7) акцияларға және өзге де бағалы қағаздарға құқықтарды ескере отырып, 

бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінің жүргізілуіне, сондай-ақ 

бағалы қағаздарды орналастыруға және (немесе) олардың айналымына 

байланысты дауларға; 

8) акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жарамсыз деп тануға; 

9) заңды тұлғаға қатысушылардың жалпы жиналысын шақыру мен 

өткізуге және онда қабылданған шешімдерге; 

10) заңды тұлғаның басқару органдарының шешімдеріне, әрекеттеріне 

(әрекетсіздігіне) дау айтуға байланысты даулар жатады». 

2016 жылға және 2017 жылдың алғашқы жарты жылдығына Ақтөбе 

облыстық соты жүргізген  талдауда корпоративтік дауларға қатысты келесідей 

сауалдардың туындап жатқандығы айтылған: 1) бір заңды тұлғаның 

қатысушылары мен директорының арасында туындаған дауды корпоративтік 

дау санатына жатқызуға болады ма?; 2) жарғылық капиталдағы үлеске қатысты 

сатып алу сату шартының жасалуына байланысты қатысушылар құрамының 

өзгеруіне орай туындаған дауды корпоративтік дау санатына жатқызуға болады 

ма?; 3) ҚР АПК 27-бабының 1-тармағында берілген тізімде акциялар бойынша 

дивиденд төлеуден туындайтын даудың корпоративтік дау санатына жататыны 

айтылмаған. Дивиденд өндіріп алу туралы талаптарды корпоративтік дау 

санатына жатқызамыз ба? [85]. 

Корпоративтік қатынастар мазмұнының процессуалдық заңнамаға ықпал 

ететіндігіне Т.Е. Абова да назар аударады. Атап айтқанда, аталған зерттеуші 

РФ АК 2-бабының мазмұны бойынша корпоративтік қатынас санатына 

жатпайтын қатынастардан корпоративтік даулардың туындайтындығын РФ 

АПК 28.1 тарауының бекітетіндігін айтады [45, с. 81-82]. Ал, мамандар отандық 

соттарда қаралатын корпоративтік даулардың ішінде келесідей екі түрінің аса 

өзекті екендігін айтуда: а) жалпы жиналыстың шешімдерінің заңдылығына 

қатысты қатысушының дау айтуы; б) қатысушының қоғамның жасасқан 

мәмілелерінің жарамдылығын даулауы [86]. 
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Құқыққолдану тәжірибесінде корпоративтік дау санатына тек, Қазақстан 

Республикасы Азаматтық процесстік кодексінің 27-бабының 1-тармағында 

тізімі берілген істер ғана жататындығы жайлы орныққан ұстаным бар. Бұл 

ұстанымды басшылыққа алған отандық соттар Қазақстан Республикасы 

Азаматтық процесстік кодексінің 27-бабының 1-тармағында берілген тізімде 

көрсетілмеген алайда, корпоративтік қатынастардан туындайтын бірқатар 

дауларды корпоративтік дау санатына жатқызбауда. Атап айтқанда, Алматы 

қалалық сотының апелляциялық сот алқасының 2012 жылдың 25 

желтоқсанындағы ұйғарымында келесідей байлам жасалған. Бұл істе 

«Компания СТП» ЖШС өзінің қатысушылары  Жұмажанов Тимур мен 

Мынбаев Мараттан жарғылық капиталды мерзімінде қалыптастырмағандығы 

үшін айып төлеуді өндіріп алмақ болып Алматы қаласындағы Медеу аудандық 

сотына жүгінеді. Жауапкерлер бұл істің корпоративтік дау санатына 

жататындығына назар аударып, істі соттылығы бойынша экономикалық сотқа 

жолдауды сұрайды. Алайда, Алматы қаласының Медеу аудандық соты істің 

корпоративтік дау санатына жататын істер тізімінде берілмегендігіне назар 

аударып, бұл істі өз өндірісінде қалдырады. Бұл байламды апелляциялық сот 

алқасы да құптайды. Ал, отандық зерттеуші Н.И. Мамонтов ҚР АПК 27-

бабының 1-тармағындағы тізімде заң шығарушы туындауы мүмкін 

корпоративтік даулардың толықтай тізімін берген деп есептейді [22, с. 572-573].  

Біздің пайымдауымызша, бұл тұстағы отандық сот тәжірибесінде 

қалыптасқан ұстаным түзетілуі қажет. Корпоративтік қатынасқа түсуден 

туындайтын корпоративтік қатынас субъектілерінің арасындағы кез-келген дау, 

корпоративтік дау санатына жатқызылуы керек. Мысалы, жоғарыда 

сипатталған «Компания СТП» ЖШС туындаған дау серіктестіктің ағымдағы 

қызметін жүзеге асыру барысында серіктестік пен оның қатысушылары 

арасында туындап отыр және корпоративтік дау субъектілеріне қойылар 

талапқа да сәйкес келуде. Тек, кейінгі тізімде берілмеуі себепті, корпоративтік 

дау санатына жатқызылмауын негізсіз деп есептейміз. Бұл ретте, мүліктік 

айналым қатысушыларының сот төрелігіне қол жетімділігіне белгілі-бір 

деңгейде тосқауыл қойылған, деп те байлам жасауға болады. Себебі, 

мамандандырылған соттарды ендірудегі көзделген мақсаттардың бірі сот 

шешімдерінің сапасын арттыру болғандығы мәлім. Шындығында, белгілі-бір 

категориядағы істермен үнемі айналысып машықтанған судьяның сол саланың 

білгір маманы болары сөзсіз. Ал, сондай маман қарауы тиіс істі кез-келген 

азаматтық істерді қарайтын жалпы құзіреттегі соттың қарауына жіберу түпкі 

қабылданар шешімнің сапасына ықпал ететіндігі белгілі.   

Бұдан әріде, коммерциялық емес ұйымдардағы туындаған даулардың 

корпоративтік дау санатына жатқызу мүмкіндігіне тоқталсақ. Коммерциялық 

емес ұйым қатысушыларының арасындағы туындаған даулардың корпоративтік 

дау санатына жататындығы не жатпайтындығына қатысты құқыққолдану 

тәжірибесінде әралуан байламдар жасалуда. Мысалы, Алматы қаласы Алмалы 

аудандық №2 сотының 2015 жылдың 14 мамырындағы №2-2482/15 

ұйғарымында келесідей сауал талданған. Бұл істе жеке сот орындаушыларының 
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Республикалық палатасында басқарушы қызметін атқаратын тұлғаның 

өкілеттілігін доғару туралы мәселе көтеріледі. Істі қарау барысында жауапкер 

істі соттылығы бойынша мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

соттың қарауына жолдауды сұрайды. Бірақ, істі қараушы сот коммерциялық 

емес ұйым қатысушыларының арасында туындаған даудың корпоративтік дау 

санатына жатпайтындығына сілтеме жасап, өтінішті қанағаттандырусыз 

қалдырады. Алайда, осы соттың дәл осындай сауал бойынша өзге де байлам 

жасағандығын көруге болады. Мысалы, Алматы қаласы Алмалы аудандық №2 

сотының 2016 жылдың 12 ақпанындағы №2-218/2016 ұйғарымында жасалған 

байламға назар аударсақ. Бұл істе талап қоюшы В.Р. Хайбуллин, «Федерация 

альпинизма и скалолазания Республики Казахстан» қоғамдық бірлестігінің 2015 

жылдың 21 желтоқсанында қабылданған шешімін жарамсыз деп тану туралы 

талап-арызымен сотқа жүгінген. Істі қарау барысында жауапкер «Федерация 

альпинизма и скалолазания Республики Казахстан» қоғамдық бірлестігі істі 

соттылығы бойынша мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың 

қарауына жолдауды сұрайды. Өтінішті қараған сот талап қоюшы                                  

В.Р. Хайбуллиннің осы қоғамдық бірлестіктің құрылтайшысы және 

қатысушысы болып табылатындығын ескере отырып, дауды корпоративтік 

даулардың санатына жатқызып, істі мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық соттың қарауына жолдау жайлы байлам жасайды. Дәл осындай 

жағдайды республиканың өзге өңірлеріндегі құқыққолдану тәжірибесінен де 

көруге болады. Сол себепті, коммерциялық емес ұйымдардың тізімін жабық 

етіп белгілеу және коммерциялық емес ұйымдардың кейбір жекелеген 

нысандарының корпорация санатында көрсету құқыққолдану тәжірибесін 

айқынырақ ете түсер еді, деп пайымдаймыз. 

Корпорация, корпоративтік қатынас ұғымдарына қандай мазмұн 

берілетіндігінің нақтыланған айқын болуы құқыққолдану тәжірибесі үшін аса 

маңызды жайт. Судьялар корпусының өкілдері де бұл мәселенің 

маңыздылығын қуаттайды [87].  

Бұдан әріде, әрбір құқықтық ұғымға нақты мазмұн берудің маңыздылығын 

айшықтайтын және отандық сот тәжірибесі 2015 жылы кезіккен мына бір 

жағдайларға назар аударсақ. Алматы қаласындағы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының 2015 жылдың 23 ақпанындағы 

ұйғарымымен істі қараушы судья, «ДЕЛЬТА-Стройгрупп» ЖШС-гі банкроттық 

іс басқарушының осы серіктестіктің құрылтайшысы Т-ны субсидиарлы 

жауаптылыққа тарту туралы талап-арызын өз өндірісіне қабылдаудан бас 

тартқан. Өзінің мұндай байламын сот аталған істің корпоративтік дауға 

жатпайтындығымен негіздеген. Содай-ақ дәл осындай байламдарды, Алматы 

облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2015 

жылдың 24 сәуіріндегі ұйғарымынанда кездестіруге болады. Бұл істе де сот, 

серіктестіктің жалғыз құрылтайшысын субсидиарлы жауаптылыққа тарту 

туралы банкроттық іс басқарушының талап-арызын өндіріске қабылдаудан бас 

тартқан және бұл жағдайда да сот, мұны аталған істің корпоративтік даулар 

санатына жатқызылмайтындығымен дәйектеген. Осыған ұқсас байламдарды 
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Маңғыстау облыстық экономикалық сотының 2015 жылдың 19 мамырындағы 

«Atol Trade Group» ЖШС туындаған дәл жоғарыдағыдай даудағы соттылыққа 

қатысты шығарған ұйғарымынан, осы соттың 2015 жылдың 13 мамырындағы 

«Тупкараганборг» ЖШС, «Ярдос» ЖШС туындаған дауларға қатысты 

шығарған ұйғарымдарында да жасаған еді.  

Мұнымен бірмезетте дәл осы категориядағы істер бойынша өзге 

экономикалық соттардың талап-арызды өндіріске қабылдап, шешім шығарған 

фактілері де кездеседі. Мысалы,  Алматы қаласындағы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының 2015 жылдың 16 сәуіріндегі шешіміне 

назар аударсақ. Бұл істе де «БАКСМАР-Казахстан» ЖШС-нің банкроттық іс 

басқарушысы осы серіктестіктің екі құрылтайшысы-жеке тұлғалар З., мен Д-ны 

субсидиарлы жауаптылыққа тарту туралы талап-арызымен сотқа жүгінген. Сот 

істі өндіріске қабылдап, мазмұны бойынша қарау нәтижесінде өз шешімін 

шығарған. Осы мазмұндағы талап-арыздарды өндіріске қабылдау фактілерін 

өзге соттардан да кездестіруге болады. Мысалы, Қостанай қаласындағы соттар 

тәжірибесіне назар аударалық. «Вербена» ЖШС-нің банкроттық іс 

басқарушысы осы серіктестіктің құрылтайшылары-жеке тұлғалар Б., В., және 

М-ды субсидиарлы жауаптылыққа тарту туралы талап-арызымен Қостанай 

қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жүгінген. Сот 

талап-арызды 2015 жылдың 11 маусымындағы ұйғарымымен өз өндірісіне 

қабылдаған. Дәл осындай байлам 2015 жылдың 15 желтоқсанындағы Астана 

қаласы экономикалық сотының «Аида НС» ЖШС туындаған дауға қатысты 

қабылдаған ұйғарымында да қайталанған. Сипатталған бұл жайттардан, аталған 

сауал жөніндегі сот тәжірибесінің ел аумағында екі бағытта дамығандығын 

аңғаруға болады. Мұндай жағдайдың қалыптасуына корпоративтік қатынас 

туралы құқыққолданушылар арасында орныққан ұстанымның жоқтығы ықпал 

етуде деп пайымдаймыз. Осы себепті де, корпоративтік қатынас және олардан 

туындайтын корпоративтік даулардың мазмұнының нақты айқын болуы 

құқыққолдану тәжірибесі үшін аса маңызды және бұл мәселелерге кезінде біз 

тарапымыздан назар аударылған еді [88, б. 86]. 

Қарағанды облыстық сотының 2010 жылдың 23 тамызындағы №2а-3403 

қаулысында сипатталған іске назар аударсақ. Бұл істе «Ботан» ЖШС-нің 

қатысушысы Р.Е. Аймұханованың жарғылық капиталдағы үлесін өзге 

қатысушылар сот тәртібімен мәжбүрлеп сатып алған еді. Алайда,                                           

Р.Е. Аймұханова апелляциялық сатыға шағымданып, істің соттылығы бойынша 

экономикалық соттардың қарауы тиістігіне назар аударады. Алайда, сот тек 

заңды тұлға мен оның акционерінің арасындағы ғана даудың корпоративтік дау 

санатына жататындығын алға тартып, шағымды қанағаттандырусыз қалдырады. 

Демек, бұл істе сот ЖШС қатысушысының жалпы жиналыстың шешіміне дау 

айтуы корпоративтік дау санатына жатқызылмайтындығы жайлы байламға 

келген. 

СҚО мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2015 

жылдың 15 мамырындағы №2-1353/15 шешімінде сипатталған істе «Тиолайн» 

ЖШС құрылтай шартының кейбір тармақтарын жарамсыз деп тану мәселесі 
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қаралған. Атап айтқанда, серіктестіктің құрылтай шартында осы шартты 

орындаудан туындайтын даулардың аралық сотта қаралатындығы жайлы ереже 

бекітілген еді. Бұл істе үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы істерді аралық 

соттардың қарауына беруге болмайтындығы жайлы байлам жасалған. 

Дегенмен, зерттеушілер тарапынан бірқатар корпоративтік дауларды аралық 

соттардың қарауына беруге болатындығы жайлы пікір де білдірілген [28]. 

Корпоративтік қатынастарды құқықтық реттеудің қайнар көздері ретінде 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексті, заңды 

тұлғаның жекелеген ұйымдық-құқықтық нысандарына арналған заңдарды және 

аталған заңдарды қолдануға байланысты сот тәжірибесінде туындайтын 

сауалдарға қатысты түсіндірме беретін ҚР ЖС нормативтік қаулыларын атауға 

болады. Сондай-ақ бұл ретте ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысына 

арнайы тоқталып кету қажет. ҚР Конституциясының 4-бабының 1-тармағында 

келесідей ереже берілген: «Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық 

Конституцияның, соған сәйкес заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық 

актілердің, халықаралық шарттары мен Республиканың басқа да 

міндеттемелерінің, сондай-ақ Республика Конституциялық Кеңесінің және 

Жоғарғы Соты нормативтік қаулыларының нормалары болып табылады». 

Жоғарыда келтірілген ереженің мазмұнынан ҚР Жоғарғы Сотының 

нормативтік қаулысының да құқықтың қайнар көзі санатына 

жатқызылғандығын көруге болады. Шындығында, ҚР Жоғарғы Соты 

тарапынан қабылданған нормативтік қаулылардың тәжірибедегі шиеленіскен 

мәселелердің айқын ұғынықты болуына, заңнама талаптарына сәйкес дұрыс 

шешілуіне тигізер ықпалы орасан деуге болады [89, с. 643-647]. Бұл ретте, ҚР 

ЖС тарапынан қабылданған «Сот төрелігіне қол жеткізу құқығы және 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының сот актілерін қайта қарау бойынша 

өкілеттіктері туралы» 2016 жылдың 15 қаңтарындағы №1 нормативтік 

қаулысының маңызы зор. Сонымен, корпоративтік қатынастарды құқықтық 

реттеуге бағытталған басты нормативтік қаулылар ретінде келесілерді атауға 

болады: 1) «Өздерінің қызметін заңнаманы өрескел бұза отырып жүзеге 

асыратын заңды тұлғаларды таратудағы сот тәжірибесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы №5 нормативтік 

қаулысы; 2) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер жөніндегі заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері туралы» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 10 шілдедегі №2 

нормативтік қаулысы; 3) «Акционерлік қоғамдар жөніндегі заңнаманы қолдану 

туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 28 

желтоқсандағы №8 нормативтік қаулысы; 4) «Жалған кәсіпкерлік туралы 

заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы №1 нормативтік қаулысы. 

Корпоративтік қатынастарды реттеуді кемелдендіре түсу жолында сот 

тәжірибесі аса маңызды рөл атқарады. Себебі, тәжірибеде туындауы мүмкін 

барлық қатынастарды құқықтық актіні қабылдау сәтінде болжап білу және 

қамту мүмкін емес, сондықтанда құқыққолдану тәжірибесі құқықтық реттеудің 
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белгілі-бір ақтаңдақ тұстарын айшықтап беріп жатады. Сол себепті, құқықтық 

реттеудің осы ақтаңдақ тұстарын толықтырудағы сот тәжірибесінің атқарар 

рөлі өте үлкен. Мұны отандық сот тәжірибесінде қаралған келесідей істердің 

мысалында нақтырақ айқындай түссек болады.  

ЖШС қатысушысының өз үлесін иелігінен айыру мәселесіне тоқтала 

отырып, сот практикасының маңызын айшықтай түссек. ЖШС туралы заңның 

31-бабының 6-тармағында келесідей ереже берілген: «Үлес хабарламада 

көрсетілген бағадан неғұрлым төмен баға бойынша иеліктен айырылып, үшінші 

жаққа берілсе, үлесті сатып алу-сату туралы шарт жарамсыз деп танылуы 

мүмкін». Отандық заңнаманың бұл ережесі басты көңілді тек бағаға бөліп, өзге 

жағдайларды назардан тыс қалдырады, деген пікірлер білдірілген болатын [90, 

с. 48]. Сондай-ақ, ЖШС туралы заңның 31 бабының мазмұнынан 

қатысушылардың үлесті сатып алуға артықшылық құқығы тек үлес ақылы 

негізде иеліктен айрылған реттерде ғана қолданылатындығын айқындаймыз, 

яғни сатып алу сату және айырбас шарттары жасалған жағдайда ғана 

артықшылық құқық туындамақ. Ал, үлес кез келген ақысыз мәміле (мысалы, 

сыйға тарту) бойынша иеліктен шығарылған реттерде қандай болмақ? 

Қазақстан Республикасы Жоғары Сотының 2008 жылғы 10 шілдедегі №2 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы заңнаманы қолданудың кейбір сұрақтары жөніндегі» нормативтік 

қаулысының 9-тармағына сәйкес ақысыз мәмілелерге (сыйға тарту, өсиет) 

қатысты ЖШС қатысушыларында артықшылық құқығы болмайды. Заңның осы 

бір тұсында құқықтық норманы айналып өту соқпағы жатыр, деп 

пайымдаймыз. Алайда, «Fish Market» ЖШС, «Alfa Project Group» ЖШС 

туындаған дауларға қатысты ҚР ЖС тарапынан жасалған орынды, негізді 

байламдар арқылы бұл мәселе өз шешімін тапқан еді [91, б. 147]. Дегенмен, бұл 

ұстанымның әрдайым сақтала бермейтіндігін аңғаруға болады. Атап айтқанда, 

СҚО экономикалық сотының 2014 жылдың 17 маусымындағы №2-2311/14 

шешімін алсақ. Бұл істе де талап қоюшы жарғылық капиталдағы үлесті сыйға 

тартудың көз алдау үшін жасалғандығы жайлы уәждерді келтірген еді. Алайда, 

сот талап қоюшының бұл уәждерді дәлелдей алмағандығына сілтеме жасай 

отырып, талапты қанағаттандырусыз қалдырады.   

Корпоративтік қатынастарды құқықтық реттеудегі сот практикасының 

маңызын айшықтай түсу үшін ҚР ЖС 2014 жылдың 06 ақпандағы 3г-353-14 

қаулысында сипатталған іске назар аударсақ. Бұл істе «Компания СТП» ЖШС 

өзінің қатысушылары  Жұмажанов Тимур мен Мыңбаев Мараттан жарғылық 

капиталды ұлғайту жөніндегі өз міндеттерін орындамағандығы үшін айып 

төлеуді өндіріп алмақ болып сотқа жүгінді. Жауапкерлер ЖШС туралы ҚР 

заңында айып төлеудің жарғылық капиталды бастапқы қалыптастыру кезеңіне 

ғана қарастырылғандығына, ал жарғылық капиталды кейінгі ұлғайту 

жағдайларына айып төлеудің көрсетілмегендігіне назар аударып, талап-арызға 

өз қарсылықтарын білдіреді.  

Істі мазмұны бойынша қарау барысында келесідей мән-жайлар 

анықталған. Атап айтқанда, «Компания СТП» серіктестігі құрамында 
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Жұмажанов Тимур мен Мыңбаев Мараттан өзге тағы сегіз қатысушымен 2005 

жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан. 2007 жылы «Компания СТП» 

серіктестігінің 19 қатысушысы құрылтай шартын жасасып, жарғылық 

капиталды 1 050 000 000 теңгеге дейін ұлғайтатындықтары жайлы келіседі. 

«Компания СТП» ЖШС 2007 жылдың 12 қазанында құрамына жаңа 

қатысушылардың қосылуына орай қайта тіркеуден өтеді. Ал, құрылтай 

шартының ережелеріне сәйкес жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі 

салымдарды қатысушылар 2008 жылдың 25 тамызына дейін енгізуі тиіс болды. 

Алайда, жоғарыда аталған қатысушылар өз міндеттерін тек жартылай  атқарған. 

Істі қараған бірінші және апелляциялық сатыдағы соттар талап-арызды 

қанағаттандырудан бас тартқан. Ал, кассациялық сатыдағы сот талап-арызды 

жартылай қанағаттандырған және бұл ұстаным ҚР ЖС тарапынан мақұлданды.  

Енді, сот практикасында ортақ бір ұстаным қалыптастырылуы қажет 

бірнеше бағытқа тоқтала кетсек:  

1) 2016 жылдың 10 қазанындағы СҚО экономикалық сотының №5930-16-

00-2/3280 шешімі және осы іс бойынша апелляциялық алқаның 2016 жылдың 

08 желтоқсанындағы №5999-16-00-2а/1667 қаулысында ЖШС қатысушысының 

ақпаратты талап еткен сұрауына талап қою мерзімінің қолданылатындығы 

жайлы байлам жасалған. Алайда, ҚР ЖС 2015 жылдың 04 ақпанындағы  3гп-80 

қаулысында өзгеше байлам жасалған еді [91, б. 148-149]. Бұл сауалдың 

шешіміне осы зерттеу жұмысының 2.1.1 тармағында тоқталатын боламыз;  

2) «Фирма Автодорсервис» ЖШС қатысушыларының арасындағы 

корпоративтік дауға қатысты Алматы қаласындағы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының  2016 жылдың 24 тамызындағы №7527-

16-00-2/6050 шешіміне назар аударсақ, бұл шешімде істі қараушы соттың ҚР 

ЖС 2015 жылдың 17 маусымындағы №3гп-309 қаулысында жасалған 

байламдарға кереғар қорытындыға келгендігін көреміз. Бұл тұстағы осы 

жағдайдың туындауының шынайы себептері зерттеу жұмысының 2.2 

тармағында талданбақ; 

3) Іскерлік айналымда кеңінен таралған ЖШС нысанына қатысты 

туындайтын өзекті мәселелерді біз өз мақалаларымызда бұған дейін де көтерген 

едік [92]. Сол секілді,  ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті иеліктен айыру 

барысында туындап жатқан келесі бір көкейкесті өзекті сауал ретінде мына бір 

мәселеге тоқталсақ. Атап айтқанда, жарғылық капиталдағы үлесті сатып алу 

сату шартының негізінде алған сатып алушы кейіннен, аталған шартты 

жарамсыз деп тануды сұрап сотқа жүгініп жатады.  Бұл ретте, талап қоюшы 

үлесті талаптың негізі ретінде сату барысында серіктестіктің үлкен сомаға 

қарыз екендігі жайлы сатушының ескертпегендігіне сілтеме жасап жатады. Осы 

сәттегі мән-жайларды отандық соттарда қаралған келесідей істердің мысалында 

нақтырақ қарасақ.    

Алматы облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 12 мамырындағы №1912-16-00-2/694 шешімінде 

келесідей іс сипатталады. Талап қоюшы бұл істе «ЛИА-Ойл» ЖШС-нің 

жарғылық капиталындағы 100% үлесті сатып алу сату шартын жарамсыз деп 
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тануды сұрап, сотқа жүгінген. Істі мазмұны бойынша қараған сот, сатып алушы 

үлесті алардан бұрын серіктестіктің жағдайы жайлы ақпарат талап етуге, ішкі 

құжаттарымен танысуға мүмкіндігінің болғандығына назар аударады. Сондай-

ақ «ЛИА-Ойл» ЖШС-нің үшінші тұлғалардың алдында борышының бар 

екендігі талапты қанағаттандыруға жеткіліксіз, себебі ол борыштар бойынша 

қатысушы емес, серіктестіктің өзі жауап беруі тиіс. Сонымен бірге, істі 

қараушы сот үлесті сатып алудың кәсіпкерлік тәуекелге теңестірілетіндігіне 

назар аударады. Осындай дәйектерді алға тарта отырып, сот талапты 

қанағаттандырудан бас тартады. Дегенмен, бұл категориядағы даулар бойынша 

сот тәжірибесінде біркелкіліктің жоқтығы байқалады. Мысалы, келесі 

сипатталатын істе соттың жоғарыда келтірілген істегі байламға кереғар 

қорытындыға келгендігін көруге болады. Бұл істе талап қоюшы                                  

А.А. Нуратдинов жарғылық капиталдағы үлесті сатып алу сатуды жарамсыз 

деп тану туралы талабында Н.Ж. Примбетовті жауапкер ретінде көрсетіп, сотқа 

жүгінген. Сот процессі барысында талап қоюшы 2011 жылдың 14 шілдесінде 

«Империя тепла» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% үлесті сатып 

алғандығын, сату барысында сатушының серіктестіктің ешбір берешегі, қарызы 

жоқ екендігін айтып өзін сендіргендігін, алайда, серіктестіктің үлкен мөлшерде 

салық органдарының алдында борышы бар екендігінің кейіннен мәлім 

болғандығын алға тартады. Істі мазмұны бойынша қараған Астана қаласындағы 

экономикалық сот өзінің 2011 жылдың 17 қаңтарындағы №02-155-12 

шешімінде сатушының іскерлік айналым ережесіне сәйкес сатып алушыны 

борыштар сомасы жайлы хабардар етуі тиіс болғандығына сілтеме жасай 

отырып, талап-арызды қанағаттандыру жайлы байламға келеді. Жоғарыда 

сипатталған мазмұны ұқсас бұл екі істе, бір-біріне кереғар екі байламның 

жасалғандығын көреміз. 

Бұл сауалды құқықтық реттеуде ортақ бір ұстаным қалыптасуы тиіс. 

Пайымдауымызша, жарғылық капиталдағы үлесті (акцияны) сату барысында 

сатушы шындыққа сәйкес келмейтін деректер ұсыну арқылы мәміленің 

жасалуына қол жеткізсе, сөзсіз бұл мәмілені жарамсыз деп тануға толықтай 

негіз болуы қажет. Дигестыда «алдау дегеніміз өзге тарапты сендіру үшін 

жасалынатын кез-келген қулықтар, тұзақтар» делінген анықтама кездеседі 

(D.4.3.1.2). Отандық сот практикасында осы ұстанымды бекіткен сот шешімдері 

де кездеседі. Атап айтқанда, Алматы қалалық сотының азаматтық және 

әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасы 2016 жылдың 25 шілдедегі 

№2А-3515/16 қаулысында «ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті сатып алу 

сату шартын бұзу жағдайына өзге кез-келген сатып алу сату шартын бұзуға 

қолданылатын ережелерді пайдалансақ болады» деген байламдар жасалған.  

Сонымен, жоғарыда сипатталған сауал бойынша біркелкі сот практикасын 

қалыптастыру үшін «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі 

бар серіктестіктер жөніндегі заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері туралы» 

ҚР ЖС НҚ келесідей толықтыру ендіруді ұсынамыз: «Үлесті иеліктен 

шығарушының білдірілген сендірулері (үшінші тұлғалардың алдында 

берешегінің жоқтығы, жарғылық капиталға салым салу жөніндегі 
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міндеттемесін орындағандығы туралы және т.с.с.) жарамды және тараптар істің 

мән-жайын растау мақсатында оларға сілтеме жасай алады». 

Пайымдауымызша, осы және бірқатар өзге де құқықтық сауалдар бойынша 

сот практикасында мейлінше мұқият сараланған біркелкі ұстаным 

қалыптастырылуы тиіс. Бұл мән-жайлардың орын алуын біз, ҚР ЖС 

нормативтік қаулы қабылдау әлеуетінің толықтай пайдаланылмай 

жатқандығының көрінісі деген пікірді қолдаймыз. Сонымен, ҚР ЖС құқықтық 

реттеудегі ақтаңдақ тұстарды толықтыра алатын қауқарының барлығына көз 

жеткізілді және ҚР ЖС осы әлеуетті ұтымды пайдалана білу қажет, деп 

пайымдаймыз. 

Бұдан әріде, корпоративтік қатынастарды тиісті деңгейде реттеуге белгілі-

бір деңгейде қол байлау болып отырған келесі бір көкейкесті сауалдардың 

біріне атап айтқанда, азаматтық заңнаманың соның ішінде, корпоративтік 

заңнаманың қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаларының біркелкілігі мәселесіне 

тоқталсақ. Бұл мәселеге өз тарапымыздан біз бұған дейін де тоқталған 

болатынбыз [94].  

Шын мәнінде, азаматтық құқықтық қатынастарды соның ішінде, 

корпоративтік қатынастарды құқықтық реттеуге бағытталған нормативтік 

құқықтық актілердің орыс және қазақ тіліндегі мәтіндерінің мазмұны бір-

бірімен үйлесуде ме? Бұл сауалға жауапты алдымен, корпоративтік 

қатынастарды реттеудегі жекелеген сөздердің маңыздылығына тоқталудан 

бастасақ. Атап айтқанда, ЖШС туралы ҚР Заңының 43-бабының 2-тармағының 

10)-тармақшасында серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы шешім 

шығару қатысушылардың ерекше құзіретіне жататындығы көрсетілген. Астана 

қалалық апелляциялық сатыдағы соты 2011 жылдың 18 қазанындағы №2а-3449 

қаулысында сипатталған істе сот жоғарыдағы «бүкіл» сөзіне сілтеме жасай 

отырып өзінің байламын негіздеген. Павлодар облыстық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 27 маусымындағы №5501-16-00-2/2590 шешімінде 

сипатталған істің материалдарында борышқордың міндеттемені 01.12.2015 

жылға дейін орындауы тиістігі, алайда оны тек 02.12.2015 жылы ғана 

орындағаны көрсетілген еді. Осы ретте, міндеттемені орындау мерзімінің 30 

қарашада аяқталатыны не аяқталмайтыны тіл мамандарының талқысына түскен 

болатын.  

Зерттеушілер белгілі бір құбылысты сипаттау үшін қолданылатын сөздің 

орындылығы мәселесін әрдайым жіті назарда ұстауда. Мысалы, осы тұста мына 

бір мәселеге де тоқталсақ. Атап айтқанда, қатысушының үлесін мәжбүрлі сатып 

алуды сипаттауда отандық заң шығарушы екі терминді қолданады. Атап 

айтқанда, толық серіктестік пен өндірістік кооперативтерде мұны 

«қатысушыны шығару» деп берсе, ал, ЖШС қатысты мұны «қатысушы үлесін 

мәжбүрлеп сатып алу» деп берген. Осы тұстағы қолданылған «шығару», «үлесті 

мәжбүрлі сатып алу» терминдерінің қолданылу орындылығына қатысты кезінде 

С.И. Климкин өзінің бір еңбегінде «өндірістік кооператив мүшесін «шығару» 

терминінің орнына анағұрлым ұтымды «пайды мәжбүрлі сатып алу» термині 

қолданылғаны жөн» деген пікір білдірген еді [97, с. 29]. Осы ретте, қазақ тілі 
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шынайы ғылым тіліне айналуы үшін терминдік жүйенің қалыптасуы керектігі 

жайлы профессор Ө. Айтбайұлының пікірін толықтай қостаймыз [25, б. 295]. 

Сондай-ақ А.В. Габов жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің екі түрлі 

жолмен құрылатындығын айтады: 1) оларды жаңадан құру арқылы және 2) 

басқа ұйымдық-құқықтық нысандағы заңды тұлғаны қайта құру арқылы. 

Сондай-ақ, ЖШС анықтамасындағы «Товариществом с ограниченной 

ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами...» 

сөзінің ЖШС-тің жаңадан құрылу жағдайын ғана қамтитындығын, ал өзге 

ұйымдық-құқықтық нысаннан ауысу жағдайларын назардан тыс 

қалдыратындығын атап өтеді. Осы себепті, «учрежденное» сөзін, «созданное» 

сөзіне алмастыруды ұсынады [46, с. 99]. Қолданылатын термин мәселесіне 

заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар жіктелуін 

бекіту барысында да мұқият көңіл бөлген жөн. Әдебиеттерде аталған жіктеуді 

корпорация және мекеме деп береді [93, с. 52]. Біздің құқықтық жүйемізге 

заңды тұлғалардың аталған жіктелуін ендіру барысында корпоративтік және 

корпоративтік емес ұйым атауына басымдылық берілуі тиіс, деп есептейміз.   

Жеке құқық саласындағы терминдерді біріздендіру мәселесінің көршілес 

елдерде де туындап жатқандығы мәлім. Мысалы, көршілес қырғыз елінің заң 

шығарушысы Азаматтық кодекстерін «Граждандық кодекс» деп атаса, ал өзбек 

заң шығарушысы «неустойка» сөзін сол қалпында қалдыруды жөн деп тапқан. 

Сондай-ақ, қырғыз заң шығарушысы «гарантия» сөзін сол қалпында қалдырып, 

кепілдік сөзін «поручительства» ұғымын беруге қолданады. 

Қазақ және орыс тілдеріндегі нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерін 

салыстыра талдау барысында келесідей бірқатар кемшіл тұстарының барлығы 

айқындалды. Бірінші, нормативтік құқықтық акті қабылданған орыс тіліндегі 

түпнұсқасында жоқ сөздердің қазақ тіліндегі мәтіндерге қосылып кеткендігі 

байқалады. Екіншіден, осы тілдердегі мәтіндердің кейбір тұстарда 

үйлеспейтіндігі анықталды. Үшіншіден, орыс тіліндегі мәтінде қолданылатын 

белгілі-бір ұғымның қазақ тіліндегі мәтінде бірнеше нұсқада қолданылуы жиі 

кездеседі. Сол себепті, осы кемшіл тұстар сипатталған (Б қосымшасын) заң 

шығарушы назарына ұсынамыз.  

 

1.3 Коммерциялық және коммерциялық емес заңды тұлғалар  

Заңды тұлға институтының құқықтық табиғаты, жекелеген қырлары Ю.Г. 

Басин, М.К. Сулейменов, А.Г. Диденко, Б.Ж. Айтимов, С.А. Ынтымақов,                             

И.П. Грешников, С.И. Климкин, Е.В. Нестерова, Ф.К. Шакиров, И.Г. Колупаев, 

З.М. Ноғайбай сынды бірқатар отандық зерттеушілердің еңбектеріне арқау 

болғаны мәлім. Сонымен бірге, бұл тақырыптың экономикалық маңыздылығын 

ұғындыратын бірегей еңбек ретінде Алаш қайраткері Смағұл Сәдуақасұлының 

1924 жылы жариялаған «Кооперация һәм қазақ шаруасы» атты кітабын да атап 

өту қажет. Бұл еңбекте С. Сәдуақасұлының елдің әлеуметтік жағдайын түзету 

жолындағы ой-толғамдары, шынайы жанашырлық ұсыныстары сипатталады. 

Кооперацияның ел өміріне қажеттілігін шаруаға түсінікті қарапайым 

мысалдармен көрсете отырып, С. Сәдуақасұлы былай дейді: «... Қазақ ішінде 
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осы күнгі ең керек ұйым кооперация ұйымы. Бұл ұйым қазақ шаруасын ілгері 

бастырады. Сондықтан кооперация ашылуы керек...» [24, б. 87].                                    

С. Сәдуақасұлының мұрасын зерттеуші қазіргі мамандар егер де,                                 

С. Садуақасұлының кооперацияға қатысты ұсыныстары іске асқан ретте 

елімізде 1931-33 жылдары орын алған ашаршылық болмаған болар еді, деген 

пікірлерін білдіреді.  

«Заңды тұлға» терминінің алғаш рет Густав Гугоның 1798 жылы жарық 

көрген «Табиғи құқық оқулығы позитивті құқықтың философиясы ретінде» 

атты кітабында қолданылғандығы және Георг Арнольд Хайзенің 1807 жылы 

шыққан «Азаматтық құқықтың жалпы жүйесінің негіздері»  атты кітабында бұл 

ұғымға қазіргі мағынасындағы түсініктің берілгендігі жайлы деректер 

келтіріледі [58, с. 70-71]. Н.В. Козлованың пайымдауынша, заңды тұлға 

конструкциясы адамдардың мүддесіне жұмыс істеуі керек [37, с. 219]. Бүгінде 

іскерлік айналым тоқтаусыз аққан ағын су секілді күн тәртібіне өз жауабын 

табуы тиіс жаңа сауалдарды шығаруда. Отандық азаматтық заңнамаға заңды 

тұлғаның корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп жіктелуін 

ендіру мәселесін сондай сауалдардың қатарына жатқызуға болады. Сонымен 

бірге, қазіргі қолданыстағы отандық азаматтық заңнамада заңды тұлға 

мәртебесі заман талабына сай кемел реттелінген бе, заңды тұлға қызметінен 

туындайтын сауалдарды құқықтық реттеу барысында қандай критерийлер 

басты назарда ұсталуы тиіс деген сауалдарды алға тартуға болады. 

Корпоративтік құқық бойынша әзірленген еңбектердің бірінде 

корпоративтік құқықтың көздейтін басты мақсаты жайлы сауал қойылып, 

корпоративтік құқықтың басты мақсаты құрылтайшыларын, жұмысшыларын, 

тұтынушыларын, жергілікті қауымдастықтар сияқты үшінші тараптарды қоса 

алғандағы фирманың қызметі әсер ететін барлық тұлғалардың мүддесін қорғау 

болып табылады, деген жауап берілген еді [95]. Сондай-ақ аталған еңбекте 

корпоративтік құқықтың басты екі функцияны атқаратындығы айтылады: 

біріншіден, корпоративтік ұйымдардың нысанын айқындап, оларды реттейтін 

ережелерді бекітеді; екіншіден, бақылау пакетіне ие құрылтайшылар мен 

басқарушы органдардың, ұсақ үлеске ие құрылтайшылар мен несие 

берушілердің мүдделерінің қақтығысын бақылауда ұстайды [95]. Зерттеушілер 

азаматтық құқықтың өзіне жүктелген функцияларды мүлтіксіз атқаруы 

келесідей үш факторға тәуелді екендігін айтады: біріншіден, құқықтың 

сапасына яғни, түсініксіз, өзара қайшы ережелер құқықта болмауы тиіс; 

екіншіден, тұрғындардың құқықты білуі және оған деген құрмет пен сенімі; 

үшіншіден, азаматтық құқықтың тиімділігі жалпылай алғанда, мемлекеттің 

және мемлекеттік органдардың қызметіне тәуелді [32, с. 52-54].  

Ал, Л. Чантурия әлемдік тәжірибеде корпоративтік қатынастарды 

құқықтық реттеудің екі үлгісінің барлығын айтады: біріншісінде, заң 

шығарушы корпоративтік қатынастарды заңмен жан-жақты реттейді және ол 

нормалардың басым бөлігі императивті болып келеді (нормативтік әдіс); ал, 

екінші әдісі бойынша жарғы арқылы реттестіру мүмкіндіктері кеңейтілмек 

және корпорацияның ішкі өміріне байланысты сауалдарды реттестіруге 
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қатысты корпорация құрылтайшыларына кең мүмкіндік беріледі (өзін-өзі 

реттеу әдісі немесе Self-enforcing model). Сондай-ақ аталған автор посткеңестік 

елдерде өзін-өзі реттеу моделіне басымдылық берілетіндігіне және мұның 

әралуан корпорацияларды құру және оларды басқаруға қатысты өзіндік 

қалыптасқан тәжірибесі жоқ посткеңестік елдерде бірқатар сауалдардың 

реттелмей қалуына әкелетіндігіне назар аударады [96, с. 66-67]. Келесі бір 

грузиялық зерттеуші Бурдули Ираклий өз елінің басынан кешкен тәжірибесіне 

сүйене отырып, былай дейді: «..либерализм идеясының бақылаусыздық пен 

өзім білем деушіліктің алғышартына айналмауына корпоративтік құқық  жіті 

назар аударуы тиіс. Әсіресе, бұл бизнес әдебінің, корпоративтік басқарудың, 

корпоративтік несие берушілердің талаптарын қанағаттандырудың мол 

тәжірибесі жоқ немесе әлі қалыптасу кезеңін басынан өткеріп жатқан өтпелі 

экономика жағдайындағы елдер үшін аса қауіпті жайт...» [57, б.111].  Отандық 

зерттеуші Ғ.А. Жайлин болса, отандық корпоративтік құқықты дамытудың қос 

бағытының бар екендігіне аударады. Бірінші бағытта аталған автордың 

пайымдауынша, мүмкіндігінше жан-жақты нақты реттеу ұсынылмақ, ал екінші 

бағытта құқықтық реттеудің кешенді жолы қарастырылмақ [29, б.426-427]. 

Корпоративтік қатынастарды реттеудің императивтік және диспозитивтік 

тәсілдері жөнінде ой толғай келе, Е.А. Суханов «үлеске пара-пар қағидаты» 

жайлы мына бір мәселеге тоқталады. Қазіргі қолданыстағы РФ АК 66-бабының 

1-тармағында келесідей ереже бекітілген: «...Шаруашылық қоғам 

қатысушыларының өкілеттілік көлемі қоғамның жарғылық капиталындағы 

олардың үлестеріне пара-пар айқындалады. Жария емес шаруашылық қоғам 

қатысушыларының өкілеттілігінің өзге көлемі қоғамның жарғысында сондай-ақ 

корпоративтік шартта көзделуі .... мүмкін». Осы өзгерістерді РФ АК 66-

бабының 1-тармағына енгізу әрекеттерін Е.А. Суханов сынға алып, бұған 

әділетсіз және өнегелікке қайшы нормалар деп баға береді [99, с. 252-254]. 

Ал, П. Беренстің келтірген деректерінде неміс құқығына сәйкес ЖШС 

қатысушылары үлеске пара-пар табыс алу ережесіне қатысты құрылтай 

шартына өзгеріс енгізе алатындығы және осы арқылы қатысушыларға тиесілі 

үлестен көп табыс алуды бекітуге жол берілетіндігі көрсетілген [59, с. 277]. 

VI ғ. жинақталған Юстиниан кодификациясының бір бөлігі болып 

табылатын Дигестының алғашқы сөйлемі, көне рим заңгері Цельстың «Ius est 

ars boni et aequi» - «Құқық – адалдық пен әділеттілік өнері» деп келетін 

анықтамасымен басталады. Сондай-ақ, бұдан әріде дигестыда рим заңгері 

Ульпианның құқыққа жүктелетін басты міндет жайлы айтқаны келтіріледі 

(D.1.10.1): «Құқық адал өмір сүруді, өзгеге зиян тигізбеуді, әркімге тиесілісін 

беруді бұйырады». Адал, ақылға қонымды және әділетті әрекет ету талаптарын 

азаматтық құқықтың негізгі іргетасы деп сипаттауға болады. Тіпті, кейбір 

зерттеушілер бұл ережелерді құқықтық жүйенің көркі, келбеті деп те 

сипаттайды [100]. Өкінішке орай, бұл ережелер заңнамада жарияланғанымен, 

кейінгі жүзеге асырылуы барлық жағдайларда бірдей тиісінше 

ойластырылмағандығын, біз тарапымыздан жүргізілген зерттеу нәтижелері 

көрсетуде. Атап айтқанда, заңды тұлға мен қарым-қатынасқа түсетін үшінші 
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тұлғалардың (жұмысшылардың, несие берушілердің) мүдделерін қорғау 

барысында заң шығарушы екі механизмнің көмегіне жүгінетіндігі мәлім. 

Біріншісі, жарғылық капитал институты болса, ал екіншісі қатысушылардың 

заңды тұлғаның міндеттемесі бойынша субсидиарлық жауаптылығы болып 

табылады. Жарғылық капитал институтына қатысты қалыптасқан жағдайға осы 

диссертацияның 2.1.4 тармақшасында кеңірек тоқталуды жоспарлаудамыз. Осы 

тұста, субсидиарлы жауаптылық жайлы ойымызды білдіре кетсек. Негізі, заңды 

тұлға мен оны құрған құрылтайшылардың (қатысушылардың) дербес екі бөлек 

субъекті екендігі және әдетте, іскерлік айналымда кең таралған ұйымдық-

құқықтық нысандарда қатысушы мен заңды тұлға бір-бірінің міндеттемелері 

бойынша жауап бермейтіндігі туралы қағидат орныққан ұстаным болып 

саналады. Қатысушылары мен заңды тұлғаның бір-бірінен тәуелсіз дербес 

субъектілер екендігі жайлы ұстаным отандық сот практикасында да орныққан 

[101, с. 147-149]. Алайда, бекітілген бұл ережені кейбір жағдайларда 

жауаптылықтан жалтарудың мүмкіндігі ретінде пайдаланып жатады. Мысалы, 

ЖШС қызметі тоқырауға ұшырап, несие берушілердің алдында үлкен 

мөлшерде берешек сомасы пайда болды. Осы ретте, несие берушілерде өз 

талаптарын қанағаттандырудың қандай мүмкіндіктері бар, ЖШС 

қатысушылары өз міндеттерін немқұрайлы атқарған ретте «шектеулі 

жауаптылық» қағидатына сүйеніп, жауаптылықтан жалтаруына жол беруіміз 

қаншалықты негізді деген сауалдар легі туындайды. Жарғылық капитал 

институтының қалыптасуына қатысты заң шығарушы тарапынан қойылар 

талаптардың шамадан тыс жеңілдетілуі себепті, несие берушілердің мүддесін 

қорғауы тиіс алғашқы механизм жұмыс істемей жатады. Ал, қатысушылардың 

субсидиарлық жауаптылығы мәселесінде ұғынықсыз, нақтылауды талап ететін 

тұстары жетерлік. Бұл мәселелер белгілі-бір деңгейде құқығы бұзылған 

тұлғаларға субсидиарлық жауаптылық механизмінің көмегіне кеңінен жүгінуге 

қол байлау болуда. Бұл сипатталғандардан, заңды тұлғамен қарым-қатынасқа 

түскен үшінші тұлғалардың мүддесін қорғауы тиіс қос механизмнің тиісінше 

жұмыс істемейтіндігін көреміз.  

Отандық заң шығарушы ұйымды құру барысында құрылтайшылардың 

көздейтін басты мақсаты және ұйымның қызметі барысында түскен таза 

табыстың қатысушылардың арасында бөлінетіндігі не бөлінбейтіндігіне қарай 

қазіргі қолданыстағы ҚР АК заңды тұлғалардың коомерциялық және 

коммерциялық емес деп жіктелуін бекіткен.  

Коммерциялық заңды тұлға - шаруашылық серіктестік, өндірістік 

кооператив, акционерлік қоғам және мемлекеттік кәсіпорын нысанында 

құрылуы мүмкін. Шаруашылық серіктестік өз кезегінде толық және сенім 

серіктестігі, жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер нысанында құрыла алады.  

Ал, коммерциялық емес ұйымдардың құрылуы мүмкін ұйымдық-құқықтық 

нысандарының тізімі ашық етіп берілген. Сондай-ақ, М.К. Сүлейменов 

коммерциялық емес ұйымдардың акционерлік қоғам нысанында құрылуына 

мүмкіндік беретін нормалардан бас тарту керектігін айтады және уәж ретінде 



35 

акционерлік қоғамдар жөніндегі заңнаманың көптеген нормалары 

коммерциялық ұйымдарға арналғандығын алға тартады [103, с. 242]. 

Зерттеушілер батыс еуропалық корпоративтік құқықтағы екі басты принципті 

келесідей сипаттайды: біріншісі, мүліктік айналым қатысушыларының құруына 

жол берілетін корпоративтік нысандардың жабық тізімде (numerus clausus) 

болуы, ал, екіншісі, несие берушілердің мүдделерінің қорғалуы [33, с. 47].  

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 

жылғы 16 қаңтардағы №142 Заңының 4-бабында коммерциялық емес ұйымдар 

әлеуметтiк, мәдени, ғылыми, бiлiм беру, қайырымдылық, басқару мақсаттарына 

қол жеткiзу; азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерiн 

қорғау; даулар мен жанжалдарды шешу; азаматтардың рухани және өзге 

қажеттiлiктерiн қанағаттандыру; азаматтардың денсаулығын сақтау, қоршаған 

ортаны қорғау, дене шынықтыру мен спортты дамыту заң көмегiн көрсету 

үшiн, сондай-ақ қоғамдық игiлiктердi және өз мүшелерiнiң (қатысушылардың) 

игiлiктерiн қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мақсаттарда құрылуы 

мүмкiн екендігі бекітілген.  

Коммерциялық емес ұйымдар туралы заңның 8-бабының 1-тармағына 

сәйкес құрылтайшысы басқару, әлеуметтiк-мәдени немесе коммерциялық емес 

сипаттағы өзге де қызметтердi жүзеге асыру үшiн құрған және 

қаржыландыратын ұйым мекеме деп танылады. 

«Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 

31 мамырдағы №3 заңының 2-бабында Қазақстан Республикасында саяси 

партиялар, кәсiптiк одақтар және азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшiн 

ерiктi негiзде құрылған, заңдарға қайшы келмейтiн басқа да бiрлестiктерi 

қоғамдық бiрлестiктер деп танылады деген анықтама берілген.  

Ал, коммерциялық емес ұйымдар туралы заңның 12-бабының 1-

тармағында қорға келесідей анықтама берілген: «Азаматтар және (немесе) 

заңды тұлғалар ерiктi мүлiктiк жарналар негiзiнде құрған, әлеуметтiк, 

қайырымдылық, мәдени, бiлiм беру және өзге де қоғамдық пайдалы 

мақсаттарды көздейтiн, мүшелiгi жоқ коммерциялық емес ұйым қор деп 

танылады». Сонымен бірге, қордың бір нысаны корпоративтік қорға осы 

заңның 13-бабының 3-тармағында келесідей анықтама берілген: «Бiр заңды 

тұлғаның немесе бiрнеше заңды тұлғалардың - коммерциялық және (немесе) 

коммерциялық емес ұйымдардың осы ұйымдардың қаражаттары есебiнен 

құрған қоры корпоративтiк қор деп танылады». Бұл тұстағы «корпоративтік» 

сөзін заң шығарушы, құрылтайшылар құрамының ерекшелігіне орай қолданып 

отыр.    

Жоғарыда аталған заңдағы 14-баптың 1-тармағында тұтыну кооперативіне 

келесідей анықтама берілген: «Мүшелiк негiзде қатысушыларының 

материалдық және өзге де қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн өз мүшелерiнiң 

мүлiктiк (пайлық) жарналарын бiрiктiру жолымен жүзеге асырылатын 

азаматтардың ерiктi бiрлестiгi тұтыну кооперативi деп танылады».                                

Б.Ж. Айтимов өзінің диссертациясында тұтыну кооперативі мен өндірістік 

кооперативті бөліп қарастырудың ешбір негізі жоқтығы және сол себепті, 



36 

тұтыну кооперативінің де коммерциялық ұйым санатына жатқызылуы керектігі 

жайлы байлам жасайды [18, б. 12].  

Коммерциялық емес ұйымдар туралы заңның 15-бабының 1-тармағында 

рухани қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн өз мүдделерiнiң ортақтығы 

негiзiнде заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен бiрiккен азаматтардың ерiктi 

бiрлестiгi дiни бiрлестiк деп танылады деген анықтама берілген.  

Ал, өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн қаражат тарту мақсатымен 

акциялар шығаратын, кiрiстерi тек қана осы қоғамды дамытуға 

пайдаланылатын заңды тұлға коммерциялық емес акционерлiк қоғам деп 

танылатындығы коммерциялық емес ұйымдар туралы заңның 16-бабында 

бекітілген. 

Коммерциялық емес ұйымдар туралы заңның 17-бабының 2-тармағында 

коммерциялық емес ұйымдар құрылуы мүмкін нысандар ретінде келесілер 

көрсетілген: дербес білім беру ұйымдары, дербес кластерлік қор, нотариаттық 

палаталар, адвокаттар алқалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы, Қазақстан Республикасының Сот сарапшылары 

палатасы, Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы, 

Қазақстанның төрелік палатасы, кәсiби аудиторлық ұйымдар, пәтерлердің 

меншiк иелерi кооперативтерi және басқа да коммерциялық емес ұйымдар өзге 

де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылуы мүмкін. 

Осы тұста адвокат мәртебесіне қатысты отандық сот практикасында 

қаралған келесі бір іске назар аудара кетсек. Атап айтқанда, адвокаттық қызмет 

туралы ҚР Заңының 15-бабының 5-тармағында келесідей ереже бекітілген: 

«Адвокаттың, коммерциялық ұйымның байқау кеңесiнiң құрамына кіру, дауды 

шешу үшін тиісті төрелікте төреші болып сайлану немесе тағайындалу, сондай-

ақ оқытушылық, ғылыми немесе шығармашылық қызметпен айналысу 

жағдайларын қоспағанда, мемлекеттiк қызметте болуына және кәсіпкерлік 

қызметпен айналысуына, өзге де ақылы лауазымда болуына тыйым 

салынады». Ал, Алматы қаласында 2011 жылы қаралған істе сот егер, бір тұлға 

адвокаттық қызмет көрсетумен айналыса жүріп, бірмезетте ЖШС қатысушысы 

мәртебесін иеленсе, кәсіпкерлікпен айналысты ма, деген сауалға жауап беруі 

тиіс болған еді. Алматы қаласындағы Әділет департаменті кезекті тексеруі 

барысында адвокат Бабкиннің 2001 жылдан бері бірнеше ЖШС қатысушысы 

мәртебесін иеленіп келгендігін айқындайды және адвокаттың кәсіпкерлік 

қызметпен айналысуына адвокаттық қызмет туралы ҚР заңында тыйым 

салынғандығына сілтеме жасай отырып, адвокат Бабкинді лицензиясынан 

айыру талап-арызымен сотқа жүгінеді. Сонымен, ЖШС қатысушысы болу 

кәсіпкерлік қызметпен айналысты дегенді білдіреді ме? Алматы қаласының 

Бостандық ауданының соты талап-арызды қанағаттандырудан бас тартып, бұл 

байламын ЖШС қатысушысы мәртебесін иеленудің кәсіпкерлік емес, 

инвестициялық қызмет болып табылатындығымен түсіндіреді. Бірінші 

сатыдағы соттың бұл шешімін Алматы қалалық сотының апелляциялық алқасы 

да 2011 жылдың 11 қаңтарындағы №2а-6258 қаулысымен құптайды. 

 



37 

1.4 Құрылтайшылардың заңды тұлғаның мүлкіне қатысты 

құқықтарына қарай заңды тұлғалардың жіктелуі 

Коммерциялық және коммерциялық емес заңды тұлғалар жіктелуінен тыс, 

ҚР АК 36-бабында заң шығарушы қатысушылардың заңды тұлғаның мүлкіне 

қатысты құқықтарына қарай заңды тұлғаларды заттық не міндеттемелік 

құқықтары сақталатын немесе ешбір мүліктік құқығы сақталмайтын деп 

жіктейді. Осы тұста, корпоративтік қатынастарды  міндеттемелік құқықтар 

санатына жатқызу мүмкін бе, деген мәселе туындайды. Мысалы, П.В. Степанов 

аталған екі ұғымның бір емес екендігіне назар аударып ойын келесідей 

мазмұнда өрбітеді: «Корпоративтік қатынастың объектісіне міндеттеменің 

объектісімен салыстырғанда нақтылық тән емес. Атап айтқанда, корпорация 

қатысушылары жарияланған сәтке дейін дивидендтің нақты мөлшері және 

ұйым таратылған ретте қалатын мүліктің көлемі жөнінде нақты білмейді. 

...Борышқордың міндеттемені орындауы міндеттеменің тоқтатылуына алып 

келсе, ал корпоративтік қатынастарда міндеттеменің орындалуы әдетте, 

тұлғаның талап ету құқығының тоқталуына әкелмейді. Міндеттемеде 

борышқорды ауыстыруға жол берілсе, ал корпоративтік қатынастарда ұйымның 

өзін алмастыруына жол берілмейді» [34, с. 37-38].   

ҚР АК 36-бабында бекітілген ереженің қолданысына қатысты тәжірибеде 

туындаған мына бір жайтқа назар аударсақ. 

2014 жылдың 25 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі К.Мәсімовтың атына ҚР Парламенті Мәжілісінің сол 

шақырылымдағы депутаты Светлана Ферхоның №ДЗ-208 «Жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР заңына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» депутаттық сауалы жолданған еді. 

Премьер-Министрдің атына жолданған аталған депутаттық сауалда Шығыс 

Қазақстан облысындағы «Рауан» ПКФ» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігіндегі (бұдан әріде-ЖШС) қалыптасқан жағдай сипатталған болатын. 

Атап айтқанда, депутаттық сауалда «Рауан» ПКФ» ЖШС-нің 1962 жылы 

құрылып, кезінде жеңіл өнеркәсіп саласындағы дүрілдеген кәсіпорын 

болғандығы, құрылған сәтінен бері 50 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келе 

жатқандығы, сондай-ақ 2005 жылы аталған ұйымның ұйымдық-құқықтық 

нысаны акционерлік қоғам нысанынан ЖШС нысанына ауысқандығы және 

қатысушыларының саны 1000 адамнан асатындығы жайлы деректер келтіріледі. 

Бұдан әріде, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгертілген 2005 жылдан бері 

серіктестіктің ең жоғарғы басқару органы - қатысушылардың жалпы 

жиналысының толыққанды қызмет ете алмай келе жатқандығына және мұның 

серіктестіктің қызмет ету процессінде бірқатар қиындықтарды туындатып 

тұрғандығына да назар аударылады. Атап айтқанда, серіктестіктің 

қатысушылары санатындағы 1000-нан астам адамның тек, 100-ге жуығы ғана 

серіктестік қызметіне қатысуға ынталы екендіктерін білдірген. Сондай-ақ 

серіктестіктің қатысушылары санатындағы заңды тұлғаларға да қатысты қиын 

жағдай туындаған. Серіктестікке қатысушы заңды тұлғалардың бірқатары 

банкрот деп танылып, мемлекеттік тіркелімнен алынып тасталғандығына 
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қарамастан, бүгінгі таңға дейін «Рауан» ПКФ» ЖШС-нің қатысушылары 

санатында көрсетілуде. Дәл осындай жағдайдың республиканың өзге 

өңірлерінде де туындап жатқандығына да назар аударылады. Мысалы, Өскемен 

қаласындағы «Орталық» ЖШС, «Уралэнергоцветмет» ЖШС, Жамбыл 

облысындағы «Санаторий «Мерке» ЖШС. Сонымен, депутаттық сауалда 

туындаған осындай жағдайды реттестіру үшін қолданыстағы заңнамаға 

өзгерістер енгізу қажеттілігі жайлы мәселе көтеріледі.  

Жолданған бұл депутаттық сауалға ҚР Премьер-Министрінің атынан 

берілген жауапта серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлестің мүлік болып 

табылатындығы және ҚР қолданыстағы Азаматтық кодексіндегі затты иесіз деп 

тану жөніндегі ережелердің бұл жағдайды реттестіруге жарамды екендігіне 

сілтеме жасай отырып, қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізудің қажеттілігінің жоқтығы айтылады [104]. Енді, қатысушылар 

құрамында осындай мәселелері бар серіктестіктер аталған мәселемен  соттарға 

жүгінуге әзірленді. Мысалы, «Казахстанская правда» газетінің 2015 жылдың 01 

мамырындағы нөмірінде «Орталық» ЖШС жалпы жиналысының күн тәртібіне 

шығарылған сауалдардың тізімінде жарғылық капиталдағы үлесті иесіз деп 

тану жөніндегі талап-арызбен сотқа жүгіну мәселесінің де енгізілгендігін 

көреміз [105].  

ЖШС жарғылық капиталындағы қатысушының үлесін иесіз деп тану 

жөніндегі сотта қаралған істерді талдау, отандық сот тәжірибесінің осы 

категориядағы істер бойынша үш бағытта дамып бара жатқандығын көрсетеді. 

Ендеше біз тарапымыздан шартты түрде жіктелген осы үш бағыттың әрбіріне 

бірнеше нақты істердің мысалында тоқтала кетсек.  

Бірінші бағыттағы істерде отандық соттар үлесті иесіз деп тану жөніндегі 

талап-арыздарды қанағаттандыру жайлы қорытындылар жасайды. Мысалы, 

Алматы қалалық Алмалы аудандық сотының 2014 жылдың 14 мамырындағы 

№2-2066/14 шешімінде келесідей іс сипатталады. Атап айтқанда, бұл істе талап 

қоюшы «Проектный институт Алматыгипрогор-1» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі өзінің жарғылық капиталының 7,793% ие 12 қатысушының 

үлестерін иесіз деп тануды және иелену көнелігі бойынша өзінің меншігіне 

өткізуді сұраған талап-арызымен сотқа жүгінді. Серіктестік өзінің талап-

арызын, қатысушылар құрамындағы 12 жеке тұлғаның 2007 жылдан бері 

серіктестіктің қызметіне қатысуды тоқтатқандығына және өз кезегінде мұның 

әралуан корпоративтік шешімдерді қабылдауға қол байлау болып 

отырғандығына сілтеме жасай отырып негіздеді. Сондай-ақ сот процессі 

барысында аталған қатысушыларды іздестіру шараларының жүргізілгендігі, 

республикалық баспасөзге бірнеше дүркін хабарландырулардың берілгендігі 

және мұның ешбір нәтиже бермегендігі соттың назарына жеткізілді.  Істі 

қараған сот ҚР АК 240, 242, 243 баптарына сілтеме жасай отырып, талап-

арызды қанағаттандыру жайлы байлам жасайды.    

Осыған ұқсас іс Алматы қаласының Бостандық аудандық сотының 2012 

жылдың 21 қыркүйегіндегі №2-4923/12 шешімінде де сипатталады. Атап 

айтқанда, бұл істе «ТВ Медиа-Наружная реклама» жауапкершілігі шектеулі 
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серіктестігі өзінің жарғылық капиталының 15%  иеленетін «HELVETIC 

CAPITAL B.V.» компаниясының үлесін иесіз деп тану жөніндегі талап-

арызымен сотқа жүгінген. Сот процессі барысында «ТВ Медиа-Наружная 

реклама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2000 жылдың 08 маусымында 

мемлекеттік тіркеуден өтіп, құрылғандығы және 2008 жылдың 13 тамызында 

қайта тіркеуден өткендігі, сондай-ақ қазіргі кезде қатысушылар санатында үш 

тұлғаның бар екендігі атап айтқанда, жарғылық капиталдың 45% үлесін 

иеленетін жеке тұлға Д.Н., сондай-ақ 45% иеленетін «Алматыгороформление» 

акционерлік қоғамы және 15% ие «HELVETIC CAPITAL B.V.» компаниясының 

бар екендігі мәлім болды. Талап қоюшы өзінің талап-арызын «HELVETIC 

CAPITAL B.V.» компаниясының серіктестікпен байланысты үзгендігімен, өзіне 

жүктелген міндеттерді атқаруды доғарғандығымен негіздейді. Сондай-ақ өзіне 

берілген құқықтарды да жүзеге асыруды тоқтатқандығы жайлы пайымдар да 

ортаға салынды. «HELVETIC CAPITAL B.V.» компаниясының өзіне жүктелген 

міндеттерді атқаруды тоқтатқандығы себепті, серіктестіктің өміріндегі 

маңызды сұрақтар атап айтқанда, дивидендтерді бөлу, жарғылық капиталды 

ұлғайту және т.б. осы сынды сауалдар бойынша шешім қабылдаудың мүмкін 

болмай қалғандығына назар аударылды. Істі қараған сот талап-арызды 

қанағаттандыру жайлы байлам жасайды. Сот шешімі бойынша «ТВ Медиа-

Наружная реклама» ЖШС жарғылық капиталындағы  «HELVETIC CAPITAL 

B.V.» компаниясына тиесілі 15% үлес иесіз деп танылып, «ТВ Медиа-Наружная 

реклама» ЖШС беріледі.  

Отандық зерттеушілер тарапынан кезінде бұл бағытты қуаттайтын пікірлер 

білдірілген болатын. Мысалы, И.А. Колупаев ЖШС мүлкіндегі үлес «өзге 

мүлік» санатына жататындығын айтады.  Сондай-ақ аталған ЖШС мүлкіндегі 

үлеске меншік құқығының таралатындығын және мұның құқықтық фикция 

екендігін сондай-ақ бұл қадамға тиісті реттеу механизмінің болмауы себепті, 

бару керектігі жайлы пікірлерін білдіреді [27, б. 124-126]. Сондай-ақ                           

А.Г. Диденко да ЖШС қатысушысының үлеске қатысты құқығының 

міндеттемелік құқық санатына жатқанымен, заттық-құқықтық элементтердің де 

тән екендігін айтуда [107, с. 209].   

ЖШС және оның қатысушысының арасындағы қатынастардың құқықтық 

табиғатына кеңірек тоқталсақ. ҚР Азаматтық кодексінің 36-бабының 2-

тармағында мүлкiне өз қатысушылары (құрылтайшылары) мiндеттемелiк 

құқықтарын сақтап қалатын заңды тұлғаларға шаруашылық серiктестiктер, 

акционерлiк қоғам мен кооперативтердің жататындығы жайлы ереже 

бекітілген. Демек, отандық заң шығарушы ЖШС пен оның қатысушысының 

арасында міндеттемелік қатынас туындайды, деген байлам жасаған. Ал, 

«Автордорстрой» ЖШС-дегі іске қатысты талап-арызда дауланып тұрған 

жарғы 2012 жылдың 09 сәуірінде жасалған. Ал, талап-арыз 2016 жылы 

берілген. Осы ретте, сот жауапкердің талап қою мерзімін қолдануды сұраған 

өтінімін қанағаттандырусыз қалдырған және бұл ретте, 187-баптың 4)-

тармақшасын сілтеме жасаған. Сот шешімінің бұл тұсы отандық заңгерлердің 

сын жебесіне іліккен болатын [108]. Заттық құқықтық қатынастарды реттеуге 
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арналған ережелердің міндеттемелік қатынастарға қолданылуы білдірілген 

сыни пікірлердің ең бастысы еді. Дегенмен, серіктестік қатысушысының үлеске 

деген құқығын міндеттемелік құқық санатына жатқызу жөніндегі заң 

шығарушының шешімінің орындылығына күмән білдірген зерттеушілерде 

кездеседі. Мысалы, ресейлік зерттеуші В.А. Лапач өзінің еңбегінде 

қатысушының кез-келген уақытта серіктестіктен шығу, серіктестіктің ісін 

басқаруға қатысу, серіктестік қызметі жайлы ақпарат алу  құқықтарының 

міндеттемелік құқыққа тән сипаттарға қарағанда, абсолютті құқыққа тән 

сипаттарының басымырақ екендігіне және жалпылай алғанда, қатысушының 

серіктестікке қатысты құқығын міндеттемелік деп сипаттауға негіздің 

жоқтығына назар аударады [109, с. 294-295]. Сондай-ақ аталған сот шешімінің 

бұл тұсы отандық сот практикасында бұған дейінгі жасалынған байламдарға да 

қайшы келетіндігі айқын. Атап айтқанда, 2006 жылы Орал қаласының №2 

сотында «Уральсклифт» ЖШС-не байланысты даудағы сот шешіміне назар 

аударалық. Бұл істе да жауапкердің талап қою мерзімінің өтіп кетуіне 

байланысты талап-арызды қараусыз қалдыру туралы өтініміне талап қоюшы 

тарап ҚР АК 187-бабының 4-тармақшасын қолдануды өтінген еді. Бірақ, сот 

бұл ретте қатысушы мен серіктестіктің арасында заттық емес, міндеттемелік 

қатынастың туындайтындығына назар аударып, жауапкердің ҚР АК 187-

бабының 4-тармақшасына жасаған сілтемесін орынсыз, деп табады [110, с. 236-

240].  Сондай-ақ жоғарыда аталған «Автодорремстрой» ЖШС туындаған дауда 

директордың өкілеттілігіне байланысты сұрақтар туындаған еді. Осы ретте, дәл 

осындай мәселе көтерілген мына бір іске де назар аудара кетсек. Атап айтқанда, 

«R-Travel» ЖШС-і үш қатысушы тарапынан құрылған болатын: Рудяк - 50%, 

«Renata» ЖШС - 25% және Рамазанова - 25%. Жалпы жиналыстың шешімімен 

50% үлесті иеленетін Рудяк директор болып тағайындалады. Арада 6 жыл 

өткеннен кейін қалған екі қатысушы Рудякты директорлық қызметтен кетіру 

туралы талабымен сотқа жүгінеді және бұл ретте, директордың серіктестікті 

зиянға ұшыратқандығы, жалпы жиналысты шақыру жөніндегі міндеттерді 

орындамағандығы үшін іске килігуді орынды, деп тауып Рудякты директорлық 

қызметтен алу жайлы байлам жасайды [110, с. 275-279].  

Екінші бағытта, осы санаттағы істерді қараған сот талап-арызды 

қанағаттандырудан бас тартқан. Енді мұндай байламға келген сот 

ұстанымдарын ашып түсіндіретін бірнеше істерге тоқтала кетсек. Алматы 

қалалық сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот 

алқасының 2012 жылдың 07 желтоқсандағы 2а-7069/12 ұйғарымында «АлБак» 

ЖШС қатысты келесідей іс сипатталады. Атап айтқанда, «Албак» ЖШС 

қатысушылар құрамындағы 77 қатысушының үлестерін иесіз деп тану туралы 

талабымен сотқа жүгінеді және талап-арыздың мазмұнында аталған 

қатысушылардың соңғы 10-20 жыл бойы серіктестікпен байланысты үзіп 

алғандықтарына, бір бөліктерінің қайтыс болып кеткендігіне, ал өзге бөлігінің 

тұрақты тұру мақсатында шетелге қоныс аударғандығына, бір бөлігінің 

құрылтай құжаттарында көрсетілген мекен-жайларда тұрмайтындығына назар 

аударылды. Сол себепті, «Албак» ЖШС аталған тұлғаларға тиесілі үлестерді 
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ҚР АК 242,243-баптарына сәйкес иесіз деп танып, серіктестікке беруді сұрады.  

Бірақ, талап-арыздың соттылығына байланысты ақау шығып іс бойынша шешім 

шығарылмады. Дегенмен, апелляциялық алқа өзінің ұйғарымында бұл 

қатынасқа ҚР АК 242-бабының ережелерін қолдануға болмайтындығы жайлы 

пікір білдірген еді. Осыған ұқсас пайымдар Алматы қаласындағы экномикалық 

соттың 2014 жылдың 09 сәуіріндегі №2-789/15 шешімінде де айтылған.  

Әдетте, қатысушы мен серіктестіктің арасындағы туындайтын қатынастың 

міндеттемелік құқықтық қатынас сипатында болатындығы мұндай байламдарға 

негіз ретінде алынады. Құқықтық қарым-қатынастарды әдебиеттерде келесідей 

негіздермен төмендегідей түрлерге жіктейді: 1) мазмұндық сипаты бойынша: а) 

мүліктік және б) мүліктік емес; 2) қатысушылардың санатына орай: а) 

абсолютті және б) салыстырмалы; 3) жүзеге асыру ерекшелігіне орай: а) заттық 

және б) міндеттемелік; 4) құрылымына орай: а) қарапайым және б) күрделі [3,     

с. 79-80].  

Келесі осыған мазмұндас бір іс Өскемен қалалық сотында қаралады. Бұл 

істе «ПКФ «Рауан» ЖШС өзінің талап-арызымен сотқа жүгініп, қатысушылар 

құрамындағы «МАКО» акционерлік қоғамына тиесілі 6,3507% үлесті иесіз деп 

тануды және иелену көнелігіне сәйкес меншік құқығын «ПКФ «Рауан» ЖШС-

не беруді сұрайды. Сот процессі барысында «ПКФ «Рауан» ЖШС 2005 жылдың 

18 мамырында «Рауан» ашық акционерлік қоғамы нысанынан ауысқандығы 

мәлім болды. Сондай-ақ талап-арызда «МАКО» акционерлік қоғамының 

таратылғандығы және мұның 2000 жылдың 14 тамызындағы ШҚО Әділет 

департаментінің №2356р бұйрығымен расталатындығына назар аударылады.  

Сонымен бұл істі мазмұны бойынша қараған Өскемен қалалық соты 2014 

жылдың 06 қазанындағы №2-9425-2014 шешімінде жауапкершілігі шектеулі 

серіктестікпен қатысушының арасында заттық емес, міндеттемелік қатынастың 

туындайтындығына, тиісінше жарғылық капиталдағы үлесті зат ретінде 

қарастырып, оны иесіз деп тануға болмайтындығына назар аудара отырып, 

талап-арызды қанағаттандырудан бас тартады. Соттың бұл байламымен 

келіспеген «ПКФ «Рауан» ЖШС апелляциялық шағымымен жоғары 

инстанциядағы сотқа жүгінді. Апелляциялық шағымда талап қоюшы аталған 

үлесті өзінің 1996 жылдан бері ашық және адал иеленіп келе жатқандығына, 

сондай-ақ заттық құқық сипатының жоқтығына қатысты бірінші сатыдағы 

соттың қате байлам жасағандығы жайлы өз пайымдарына сот назарын 

аударады. Сонымен, ШҚО сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасы 2015 жылдың 16 сәуірдегі 2А-1109-15 қаулысында 

апелляциялық шағымды қанағаттандыруға негіздің жоқтығы жайлы байламға 

келеді. Бұл ретте де, сот серіктестік қатысушысының үлесін зат ретінде 

қарастыруға және тиісінше, иесіз деп тану ережесін қолдануға 

болмайтындығына назар аударады.  Бұл істе серіктестік қатысушысы-заңды 

тұлғаның яғни, «МАКО» акционерлік қоғамының таратылғандығы, демек өз 

қызметін тоқтатқандығы талап қоюшының сілтеме жасаған басты дәйектерінің 

бірі болатын. Осы тұрғыдан алғанда, бұл сұраққа қатысты ресейлік сот 

тәжірибесінде жасалынып жатқан байламдар орынды көрінеді. Атап айтқанда, 
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РФ Жоғарғы Арбитраждық Сотының 2014 жылдың 07 наурызындағы №ВАС-

868/14 ұйғарымында ұйымның қатысушысы болып табылатын заңды тұлға 

соттың шешімімен таратылған ретте оған тиесілі жарғылық капиталдағы 

үлестің таратылған заңды тұлғаның қатысушыларына өтуі керектігі жайлы 

байлам жасалған [112]. Осыған ұқсас байлам Мәскеу округінің федералды 

арбитраждық сотының 2013 жылдың 25 қыркүйегіндегі №А40-136014/12-159-

1280 қаулысында да жасалған.  

Дегенмен, зерттеушілер серіктестік қатысушысының үлеске деген 

құқығын міндеттемелік құқық санатына жатқызу жөніндегі заң шығарушының 

шешімінің орындылығына күмәнмен қарайды. Мысалы, ресейлік зерттеуші 

В.А. Лапачтың пікірлерін атауға болады  [109, с. 294-295].  

Сонымен бірге, осы категориядағы істердің соттылығы жайлы мәселеге де 

назар аудара кетсек. Шындығында мұндай талап-арыздардың қай соттың 

қарауына жататындығы жайлы да отандық сот тәжірибесінде біркелкілік әлі 

жоқ. Кейбір істерді аудандық соттар қараса, ал кейбір істерді экономикалық 

соттар қарау жағдайлары кездеседі. Мысалы, Алматы қалалық сотының 

азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2012 

жылдың 07 желтоқсандағы 2а-7069/12 ұйғарымында жарғылық капиталдағы 

үлесті иесіз деп тану жөніндегі істердің корпоративтік дау болып 

табылатындығына және тиісінше, мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық соттардың қарауына жататындығы айтылған.     

Сондай-ақ М.Г. Ионцевтің пайымдауынша заңды тұлғаларды, тұлғалар 

бірлестігі мен капитал бірлестігі деп жіктеуге болады. Сондай-ақ, аталған 

автордың пікірінше акционерлік қоғам капитал бірлестігіне жатқызылады [53, 

с. 17]. Демек, акционердің қоғамның қызметіне қатысуы міндетті емес.  

Үшінші бағыттағы дамып жатқан сот тәжірибесімен танысу үшін Алматы 

қаласындағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2014 

жылдың 24 сәуіріндегі № 2-7/14 шешіміне зер салсақ.  Бұл істе «Горняки 

Казахстана» ЖШС жарғылық капиталдағы 25% ие С.Ю., үлесін мәжбүрлеп 

сатып алу туралы талап-арызымен сотқа жүгінеді. Сот процессі барысында 

аталған серіктестіктің төрт жеке тұлға А., Б., Д., және С.Ю., тарапынан 

құрылғандығы және қатысушылардың әрбіріне серіктестіктегі 25% үлестің 

тиесілі болғандығы мәлім етілді.  Сондай-ақ талап қоюшының сотқа жүгінуіне 

2005 жылдың 06 ақпанында серіктестік қатысушысы С.Ю-дің қайтыс болуы 

және мұрагерлерінің аталған үлесті рәсімдеуге қатысты осы уақытқа дейін 

ешбір әрекет жасамағандығы, нәтижесінде серіктестік қызметінде қиындықтар 

туындап жатқандығы себеп болған. Істі мазмұны бойынша қараған сот 

серіктестік қатысушысы С.Ю-дің мұрагерлерінен үлесті мәжбүрлеп сатып алу 

туралы шешім шығарады. Осыған ұқсас жағдай ретінде ҚР ЖС 2015 жылдың 

02 қыркүйегіндегі №3гп-435/15 қаулысында қарастырылған істі де атауға 

болады [117, б.9-12]. Дегенмен, бұл мәселеде сот практикасы әралуан 

қалыптасуда. Мысалы, Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2016 жылдың 23 қыркүйегіндегі №1112-16-00-2/2548 

шешімінде келесідей іс сипатталады. Бұл істе «Проектно-строительная 
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компания «Кокшетаустрой» ЖШС-і өзінің жарғылық капиталындағы 0,0004% 

үлеске ие Т.Б. Жаркованың үлесін мәжбүрлеп сатып алуды сұрайды және 

процесс барысында талап қоюшы серіктестіктің қатысушылары қатарында 284 

жеке тұлғаның бар екендігін, алайда бұл қатысушылардың көбінің 

серіктестікпен байланысын үзіп алғандығын, кейбірінің тұрақты тұру үшін 

шетелге қоныс аударғандығын, ал кейбірінің қайтыс болғандығын, бірақ 

мұрагерлерінің үлесті алуға ынта таныта қоймағандығы сияқты деректерге 

сілтеме жасады. Істі мазмұны бойынша қараған сот, қатысушының серіктестік 

ісіне қатыспағандығы ешбір залал келтіре қоймағандығына және талап-арызда 

сипатталған мән-жайларды талап қоюшының нақты дәлелдемелермен қуаттай 

алмағандығына сілтеме жасай отырып, талап-арызды қанағаттандырудан бас 

тартты. Серіктестікпен байланысын жоғалтқан қатысушылардың мәселесін 

шешудің тәсілі ретінде өзге қатысушылар үлесті мәжбүрлеп сатып алу әдісіне 

жүгінген мысалы ретінде Шымкент қаласының Абай аудандық сотының 2009 

жылдың 21 желтоқсанындағы №2-4778/09 шешімін атауға болады.  

Біздің пайымдауымызша, серіктестікпен байланысын ұзақ жылдары бойы 

үзіп алған қатысушылардың мәселесін шешуде үлесті мәжбүрлеп сатып алу 

тәсілі аталған жағдайдың ұтымды шешімі болуға қауқарлы. Сол себепті, ҚР ЖС 

нормативтік қаулысында келесідей ереже бекітілуі тиіс: «ҚР АК 242-бабының 

ережесін қолданып, ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті иесіз деп тануға 

жол берілмейді. Бұл ретте, туындаған мәселені шешу мақсатында үлесті 

мәжбүрлеп сатып алу әдісі қолданылуы мүмкін».  

Сонымен, бұл жағдайда туындаған мәселе тек сот тәртібімен шешілуі тиіс. 

Тәжірибеде сот органдарына жүгінбестен қатысушылар құрамындағы өзгерісті 

тіркеуге ұмтылған оқиғалар кездесіп қалуда. Бірақ, бұл ретте тіркеуші органдар 

тиісті тәртіптің сақталмағандығына сілтеме жасап, қайта тіркеуді жүзеге 

асырудан бас тартады. Мысалы, Астана қаласындағы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық соттың 2011 жылдың 08 желтоқсанындағы №02-

8121-11 шешімінде сипатталған іске назар аударсақ. Аталған істе талап қоюшы 

«АстанаСтройБизнес-НС» ЖШС жарғылық капиталдағы 40% үлеске ие Ф.А-

ның қайтыс болуына орай серіктестікті қайта тіркемек болып, тіркеуші органға 

жүгінгенде, әділет департаментінің серіктестікті қайта тіркеуден негізсіз бас 

тартқандығына шағымданады және аталған үлеске ие Ф.А-ның қатысуынсыз 

серіктестік ісінің тоқтап қалғандығы жайлы да мәлімдейді. Дегенмен, сот талап 

қоюшының тіркеу органына жүгінуі барысында шын мәнінде, үлеске деген 

құқықтың ауысқандығын растайтын құжатты ұсынбағандығына сілтеме жасай 

отырып, талап-арызды қанағаттандырмай тастап, тіркеуші органның әрекетін 

заңды деп табады.  

ҚР Жоғарғы Сотының 2014 жылдың 17 сәуіріндегі №3г-1818 қаулысында 

сипатталған іс бұл мәселенің басқа қырларының да барлығын көрсетеді. 

Солтүстік Қазақстан облысының М. Жұмабаев атындағы ауданның әкімшілігі 

«Молодогвардейское» ЖШС-нің 18 қатысушысының қайтыс болып 

кеткендігіне және мұрагерлерінің үлесті алуға өтініш бермегендігіне сілтеме 

жасай отырып, аталған ЖШС-тің уақытша пайдалануына берілген жер 
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бөліктерін алу туралы шешім қабылдайды. Аталған жер бөліктерінің ЖШС-нің 

жарғылық капиталына салым ретінде берілгендігіне назар аудара отырып, 

соттар әкімшіліктің бұл шешімінің заңсыздығы жайлы тиісті қарар 

қабылдайды. ҚР Жоғарғы Соты бұл ретте төменгі соттардың ұстанымын дұрыс, 

деп табады. Сондай-ақ бұл істе қатысушылардың бір бөлігі өмірден өткенімен, 

серіктестіктің қызмет етуді жалғастырып жатқандығына назар аударылады.  

Дәл осындай жағдай бірнеше жыл бұрын акцияға да қатысты туындаған 

еді. Сол жылдары жарық көрген ғылыми басылымдарда аталған категориядағы 

даулар жөнінде статистикалық деректер келтірілген еді [113, с.155]. Ал, ҚР 

Жоғарғы Соты өз ұстанымын «Акционерлік қоғамдар жөніндегі заңнаманы 

қолдану туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 28 

желтоқсандағы №8 Нормативтік қаулысының 4-тармағында келесідей ережені 

бекіту арқылы білдірген еді «Заңның 14 және 15-баптарына сәйкес акционер 

акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы, бірақ оған қатысуға 

міндетті емес. Акционердің жалпы жиналысқа қатыспауы оның өзінің 

міндеттерін бұзуы деп қаралмауы тиіс. Осыған байланысты, Қазақстан 

Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі – АПК) 296-бабының 

ережесі бойынша акционердің қоғам істеріне ұзақ уақыт қатыспауына 

байланысты оны хабар-ошарсыз кетті деп тануға болмайды. Акционер қоғамды 

басқаруға қатыспағанда және оның тұрғылықты жері (тұратын жері) белгісіз 

болған жағдайларда, қоғам дивидендтерді ол көрсеткен банк шотына не 

қоғамның дивидендтері бойынша берешегін аудару үшін ашылған акционердің 

шотына салуы тиіс. АК-нің 115-бабына сәйкес акция бағалы қағаз ретінде 

қаржылық құрал түріндегі мүлікке жатады, демек, оны АК-нің 242-бабының 

ережесін қолданып, иесіз деп тануға жол берілмейді».  

Қазіргі таңда отандық соттар жоғарыдағы қаулының 4-тармағындағы 

ережелерді басшылыққа алуда. Мысалы, ҚР Жоғарғы Сотының 2011 жылдың 

24 қарашасындағы №3г-5766 қаулысында келесідей іс сипатталады. «Нефтяная 

страховая компания» акционерлік қоғамы 1 500 000 жай акцияны шығарған. 

Осы акциялардың 1154 данасы «Астық Инвест» акционерлік қоғамына, ал 

13 939 данасы «Alkor Luxembourg GMBX» компаниясына тиесілі болған.  

«Alkor Luxembourg GMBX» компаниясы акционерлер санатына 2000 жылдың 

27 сәуірінде «Bolar group limited» компаниясымен жасалған сатып алу сату 

шартының негізінде енген. Дегенмен, 2011 жылға дейінгі өткізілген қоғамның 

ішіндегі ешбір шараға қатыспаған. Сол себепті, «НСК» акционерлік қоғамы 

аталған акцияларға иелену көнелілігіне сәйкес меншік құқығын тануды сұрап, 

сотқа жүгінген. Астана қаласы Алматы аудандық соты 2011 жылдың 28 

маусымындағы шешімімен талап-арызды қанағаттандырудан бас тартқан. Істі 

қараған ҚР Жоғарғы Соты бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгеріссіз 

қалдырады.  

Ресейлік сот тәжірибесінде де бұл мәселенің аса өзекті екендігіне назар 

аударылуда. Осы ретте Қарашай-Черкесск Республикасындағы арбитраждық 

соттың 2012 жылдың 18 желтоқсанындағы №А25-1139/2012 қаулысына назар 

аударсақ. Аталған істе «Тексбанк» акционерлік қоғамы Х.Р., Р.М., Х.Ю., және 
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К.Т., есімді жеке тұлғаларға тиесілі 20 акцияны иесіз деп тану жөніндегі талап-

арызымен сотқа жүгінген. Сот процессі барысында аталған акциялардың бұрын 

«Хачир-Текстиль» серіктестігіне тиесілі болғандығы, алайда, 2007 жылдың 16 

наурызында аталған серіктестіктің таратылғандығы және осы себепті, аталған 

акциялардың осы серіктестіктің қатысушыларының иелігіне өткендігі мәлім 

етілді. Бірақ, реестрде акциялардың әлі күнге «Хачир-Текстиль» серіктестігінің 

атында тұрғандығы да айтылды.  Істі мазмұны бойынша қараған сот талап-

арызды қанағаттандыру туралы байлам жасайды және мұны келесідей 

дәйектермен негіздейді «Сот қолданыстағы азаматтық заңнаманың акцияны 

заттар санатына жатқызатындығын назарға ала отырып, бұл сауалқа қатысты 

теория мен тәжірибеде айқын ұстанымның жоқтығына қарамастан, өзге 

нормалар болмауы себепті жылжымалы заттарды иесіз деп тануды 

айқындайтын нормаларды бұл қатынастарға қолдануды жөн, деп санайды». 

Осындай байлам Мәскеу облысының арбитраждық сотының 2013 жылдың 31 

қазанындағы №А41-33442/13 қаулысында да жасалған.  

Шетел тәжірибесінде атап айтқанда, неміс корпоративтік құқығында 

посткеңестік елдерде туындап жатқан осы сынды мәселенің жоқтығы айтылуда 

[63]. Демек, мұны өтпелі экономикаға тән құбылыс, деп сипаттауға болады. Ал, 

ресейлік заң шығарушының да осы бағытта жұмыстар атқарып жатқандығы 

айтылуда [40, с. 130-140].  

Қорытындылай келе, үлесті мәжбүрлеп сатып алу тәсілін қолдану арқылы 

қатысушылардың серіктестіктік қызметінен қол үзіп қалуынан туындайтын 

серіктестік қызметіндегі қиындықтарды шешуге болады, деп пайымдаймыз. 

Сондай-ақ бұл тәсілді акционерлік қоғамдардағы осы мәселені шешу үшін 

қолдануды да қоса ұсынған болар едік. Бұған ҚР АК 139-бабының 5-

тармағында бекітілген «Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде өзiнiң 

әрекетiмен немесе әрекетсiздiгiмен акционерлiк қоғамның мүддесiн бұзған 

акционерден акцияларды сот шешiмi бойынша сатып алу мүмкiндiгi көзделуі 

мүмкiн» ереже мүмкіндік береді.  

Ал, серіктестікпен байланысын үзіп алған, яғни, тұрғылықты жері белгісіз 

қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу барысындағы ақы төлеуді жүзеге 

асыруды, ҚР АК 291-бабының «Борышты депозитке төлеу арқылы 

мiндеттеменi орындау» ережелерін қолдана отырып шешуге болады.  

 

1 тарау қорытындысы 

Бірінші тарауда заңды тұлғалардың жіктелуі сипатталды. Атап айтқанда, 

заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп 

жіктелуін отандық заңнамаға ендіру қажеттілігі талданды. Сондай-ақ 

корпоративтік дау санатына тек ҚР АПК берілген тізімде аталған даулар ғана 

емес, корпоративтік қатынастан туындайтын өзге де даулар жатқызылуы тиіс 

деген тұжырым жасалды. Қазіргі қолданыстағы азаматтық заңнамада заңды 

тұлғалардың 1) коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар; және 2) 

қатысушыларының заңды тұлғаның мүлкіне қатысты құқықтарына қарай 

заттық, міндеттемелік құқықтарды сақтайтын сондай-ақ ешбір мүліктік 
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құқықтарды сақтамайтын ұйымдар деп жіктелуі бекітілген. Осы орайда, ЖШС 

қатысушысына тиесілі үлесті иесіз деп тану мүмкіндігі талданды және үлесті 

иесіз деп тануға болмайтындығына көз жеткізілді. Есесіне, отандық заңнамада 

аталған мәселені шешудің тиісті өзге де механизмдерінің барлығына назар 

аударылып, сот практикасында біркелкілікті қалыптастыру мақсатында ҚР ЖС 

нормативтік қаулыларына тиісті толықтырулар ендіру қажеттілігі айтылды.  

Сот практикасындағы біркелкілікті қалыптастырудағы ҚР ЖС әлеуеті, 

қазақ және орыс тілдеріндегі НҚА мәтіндерінің сәйкестігі зерделенді. ЖШС 

қатысушысының өз үлесін иеліктен шығаруы барысында туындайтын 

түйіткілді мәселелер талданды. 
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2 КОРПОРАТИВТІК ҰЙЫМ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ 

ЖЕКЕЛЕГЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1 Корпоративтік ұйым қатысушыларының құқықтары мен 

міндеттерінің жалпы сипаттамасы және жіктелуі 

Әдебиетте кез-келген құқықтық қатынастың мәнін ұғу үшін ол 

қатынастардың туындау негіздеріне, құқықтық қатынас субъектісі мен 

объектісіне және қатысушылардың құқықтары мен міндеттеріне тоқталу 

қажеттілігі жайлы пікір білдіріледі [31, с. 24]. Сонымен, корпоративтік 

қатынастардың мәнін тереңірек сипаттау үшін алдымен қатынас 

субъектілерінің құқықтарына тоқталудан бастасақ.  

Корпоративтік құқықтардың жіктелуіне қатысты зерттеушілер тарапынан 

әралуан пікірлер білдірілген. Атап айтқанда, И.С. Шиткинаның 

редакторлығымен жарық көрген оқулықта корпоративтік құқықтарды мүліктік 

және мүліктік емес-ұйымдастыру-басқару құқықтары деп жіктеуді басшылыққа 

алу ұсынылған. П.В. Степанов болса, қатысушылардың табыс алу немесе ұйым 

таратылған реттегі несие берушілермен есептескеннен кейінгі мүлікті алу 

құқықтарының мүліктік сипатқа ие екендігі туралы ортақ пікірдің барлығына, 

тек қатысушылардың ұйымды басқаруға қатысу және ұйымның қызметі 

жөнінде ақпар алу құқықтарының сипаты жөнінде зерттеушілердің арасында 

ортақ пікірдің жоқтығына назар аударады [34, с. 24-25]. Сондай-ақ бұдан әріде, 

жарғылық капиталға салым салуының, оның мөлшерінің сақталуына, ұлғаюына 

мүдделі болып және осыдан табыс алуы қатысушылардың басты мақсаты 

болатындығы және мұны жүзеге асыру үшін бірқатар өзге де құқықтардың 

берілетіндігі айтылады. Сонымен бірге, дәл осы ұйымдастыру-басқару 

құқықтары мүліктік құқықтардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ететіндігіне 

және дәл осы құқықтар тобының корпоративтік құқықтық қатынастардың 

айрықшалығын дөп басып сипаттайтындығына назар аударылады [31, с. 430-

431]. Сондай-ақ қатысушыға тиесілі мүліктік және мүліктік емес құқықтардың 

біртұтас сипатқа ие екендігі, берілсе осы тұтас қалпында ауысатындығы жайлы 

да пікірлер білдіріледі [102, с. 48]. Сонымен, жоғарыда сипатталған позиция 

авторлары ұйымдастыру-басқару құқықтарының санатына келесілерді 

жатқызады: 

1) серіктестікті басқаруға қатысты құқықтары; 

2) серіктестіктің басқару органдарының қызметіне және серіктестіктің 

қаржылық-экономикалық жағдайына бақылау жүргізу құқығы; 

3) серіктестік қызметі жайлы ақпарат алу құқығы. 

Ал, мүліктік құқықтар санатына келесілерді жатқызады: 

1) табысты бөлуге қатысу құқығы; 

2) серіктестік таратылған ретте несие берушілер талаптарын 

қанағаттандырудан артылған мүліктің бір бөлігін алу құқығы [31, с. 431].  

Осыған ұқсас пікірді келесі бір ресейлік зерттеуші Б.М. Гонгало да 

білдіреді. Атап айтқанда, аталған автор қатысушы құқықтарын мүліктік және 

ұйымдастыруға бағытталған құқықтар деп жіктеп көрсетеді. Сондай-ақ 
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қатысушы міндеттерінде дәл осылай жіктейді [41, с. 225]. Ал, неміс зерттеушісі 

П. Беренс қоғам қатысушысына тиесілі құқықтардың мүліктік және басқаруға 

қатысу құқықтары деп жіктелетіндігін айтады [59, с. 276-277].   

Ал, қатысушыларға жүктелетін міндеттердің әдетте, негізгі және қосымша 

деп жіктелетіндігі айтылуда. Негізгі міндеттеріне 1) құрылтай құжаттарында 

көзделген тәртіпте жарғылық капиталға салымдар салуы және 2) серіктестік 

қызметі жайлы құпия ақпаратты жарияламауды жатқызады. Ал, қосымша 

міндеттерінің санатына 1) қатысушының серіктестікке қандай да бір қызмет 

көрсетуі; 2) серіктестік қызметіне қатысушының тікелей өзінің қатысуы; 3) 

қатысушының серіктестіктің пайдасына белгілі-бір әрекеттерді жасауы және 4) 

қатысушының қандай да бір әрекеттерді жасаудан бас тартуы [31, с. 475-484].  

ЖШС туралы заңның 11-бабында серіктестікке қатысушылардың 

келесідей құқықтарының бар екендігі айтылған: 1) ЖШС туралы Заңда және 

серіктестік жарғысында көзделген тәртіппен серіктестік істерін басқаруға 

қатысуға; 2) серіктестік жарғысында көзделген тәртіппен серіктестіктің қызметі 

туралы ақпарат алуға, оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен 

танысуға; 3) серіктестік қызметінен ЖШС туралы заңға, серіктестіктің 

құрылтай құжаттарына және оның жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес 

табыс алуға; 4) серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп 

айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе  серіктестіктің 

барлық қатысушыларының келісімі бойынша осы мүліктің бір бөлігін заттай 

алуға; 5) ЖШС туралы Заңда көзделген тәртіппен өз үлесін бөліп алу арқылы 

серіктестікке қатысуын тоқтатуға; 6) ЖШС туралы Заңда және (немесе) 

серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған серіктестік 

органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы. Сондай-ақ 

ЖШС қатысушылары ЖШС туралы Заңда және құрылтай құжаттарында 

көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.  

Ал, АҚ туралы заңның 14-бабына сәйкес акционердің келесідей құқықтары 

болады: 1) АҚ туралы заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген 

тәртiппен қоғамды басқаруға қатысуға; 1-1) қоғамның дауыс беретін 

акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа 

акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, АҚ туралы заңға сәйкес 

директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне 

қосымша мәселелерді енгізуге; 2) дивидендтер алуға; 3) қоғамның қызметi 

туралы ақпарат алуға, оның iшiнде акционерлердiң жалпы жиналысында 

немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртiппен қоғамның қаржылық 

есептiлiгiмен танысуға; 4) қоғамның тiркеушiсiнен немесе номиналды 

ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншiк құқығын растайтын үзiндi 

көшiрмелер алуға; 5) қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысына қоғамның 

директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатуралар ұсынуға; 6) қоғамның 

органдары қабылдаған шешiмге сот тәртiбiмен дау айтуға; 7) қоғамның дауыс 

беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа 

акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы заңның 63 және 

74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның 
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лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және 

қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген 

тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын 

мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде 

алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге; 8) 

қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу 

келiп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде дәлелдi жауаптар алуға;  

9) қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне; 10) Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актiлерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 

АҚ туралы заңда белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын 

қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен 

сатып алуға; 11) акционерлердің жалпы жиналысының АҚ туралы заңда 

көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе 

олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы. Ал, ірі 

акционердің, сондай-ақ: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 

шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы 

жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-

арызбен сотқа жүгінуге; 2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап 

етуге;  3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге 

құқығы бар. А.Д. Осиновский акционерлік қоғам ашуы тиіс барлық 

ақпараттарды 3 топқа жіктеп көрсетуге болатындығына назар аударады: 1) 

акционерлік қоғамның белгіленген мерзімде барлық акционерлердің назарына 

жеткізуі тиіс ақпараттар; 2) сұрау арқылы ұсынылатын ақпараттар; 3) 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланатын ақпарат [106, б.117-118].         

Ал, отандық зерттеуші Ф.К. Шакиров өзінің зерттеу еңбегінде акционерге 

тиесілі құқықтар көлеміне оның ұлттық мәртебесінің де ықпал ететіндігі жайлы 

байлам жасайды [26, с. 50]. Атап айтқанда, «Қазақстан Республикасының әуе 

кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі №339-IV Заңының 74-бабының 4-1 

тармағы, «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы №527-IV Заңының 23-бабы 6-

тармағының 3), 6), 7)-тармақшалары, «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451 Заңының 5-

бабының 2-тармағы, «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 

жылғы 19 қазандағы №85 Заңының 5-бабының 4-тармағы, «Сақтандыру 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы 

№126 Заңының 21-бабының 4-тармағы, «Қазақстан Республикасындағы 

банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 

31 тамыздағы №2444 Заңының 21-бабының 5-тармағы, «Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №105-V Заңының 41-бабының 

2-тармағы, «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 

жылғы 7 шілдедегі №576 Заңының 8-бабының 1-тармағы. 
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Қатысушылардың жекелеген құқықтарын талдау барысында тәжірибеде 

кездесетін жиілігіне қарай жекелеген ұйымдық-құқықтық нысандарға 

тоқталдық. Сонымен, шаруашылық серіктестік нысандарының ішінде 

жауапкершілігі шектеулі серіктестікке баса назар аударылды. Сонымен бірге, 

өндірістік кооператив пен акционерлік қоғам қатысушыларының  жекелеген 

құқықтарына да көңіл бөлінді. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанының 

тек біздің елімізде ғана емес, әлемнің өзге елдерінде де жиі құрылатындығы 

белгілі болуда. Мысалы, Англияда тіркелген 2 000 000 астам компанияның тек 

11 500 ғана акционерлік қоғам нысанында болса, экономикасы мығым келесі 

мемлекет Германиядағы компаниялардың 98,8% ГмБХ нысанында жұмыс 

істейтіндігі туралы деректер келтіріледі [70]. Германияда акционерлік қоғам 

нысанында құрылған ұйымдар санының 12 500 құрайтындығы жөнінде 

деректер келтірілуде [111, с. 150]. 

Бұдан әріде, қатысушыға тиесілі құқықтар мен міндеттердің кейбір 

жекелеген түрлеріне тоқтала кетсек. 

 

2.1.1 Корпорация қатысушыларының ақпарат алу құқығы 

Қатысушылардың бұл құқығын сипаттауды отандық соттар тарапынан 

қаралған мына бір іске назар аударудан бастасақ. Ю.П. Кононыхин 2003 

жылдың 25 желтоқсанынан бастап «Уральскагрореммаш» акционерлік 

қоғамының акционері мәртебесін алған. Сонымен, аталған акционер 2000-2004 

жылдар аралығындағы акционерлік қоғамның қаржылық есептері жайлы және 

құрылтай құжаттары туралы ақпаратты сұрап бірнеше рет 

«Уральскагрореммаш» акционерлік қоғамына жүгінген. Бірақ, өтінімдері 

аяқсыз қала беруі себепті, талап-арызбен сотқа жүгінуге мәжбүр болады. 

Сонымен, Орал қаласындағы №2 соттың 2005 жылдың 29 маусымындағы 

шешімімен талап-арыз қанағаттандырылып, сұралған барлық құжаттарды 

бергізу жайлы байлам жасалған. Бірақ, жоғарғы саты сұралған ақпараттарды 

тек 2003 жылдан бастап қана яғни, акционер мәртебесін алған сәттен бастап 

қана берілуі керектігі жайлы байлам жасайды [114, с. 193].  

Сонымен, корпорацияның жаңа қатысушысы өзі қосылғанға дейінгі кезең 

бойынша ақпарат ала алуы тиіс пе? Біздің пайымдауымызша, сөзсіз ала алуы 

тиіс. Себебі, мұндай тыйым салуға ешбір елеулі негіз жоқ. Біріншіден, бұл 

корпорацияның өзінің ішкі істері яғни, мүліктік айналым тұрақтылығына келіп-

кетер қауіп жоқ. Екіншіден, корпорацияның ішкі айналым құжаттары атап 

айтқанда, құрылтай құжаттары, жалпы жиналыс хаттамалары, жылдық есептері 

және т.б. құжаттары әдетте, корпорация жұмыс істейтін бүкіл кезеңде сақталуы 

тиіс. Сондықтан, қолда бар құжаттың көшірмесін беру ешбір қиындық 

тудырмайтын дүние және жасалатын көшірмелердің барлығы сол ақпаратты 

сұратып отырған қатысушының есебінен жүретінін де естен шығармауға 

тиіспіз. Демек, серіктестікке ешбір материалдық ауыртпалық туындатпайды. 

Сондықтан, бұл тұста отандық сот практикасы түзетілуі тиіс, деп 

пайымдаймыз.   Сондай-ақ бұл жағдайдың қалыптасуының бір ұшы әралуан 

даулар бойынша ҚР ЖС тарапынан білдірілген құқықтық позицияларда жатыр, 
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деп пайымдаймыз. Мысалы, ҚР ЖС 2015 жылдың 04 ақпанындағы  3гп-80 

қаулысында келесідей іс сипатталады. Атап айтқанда, бұл істе «AMF Group» 

акционерлік қоғамының акционері Г., 1997-2013 жж. аралығындағы өткізілген 

акционерлердің жалпы жиналысының хаттамаларын, дивидендтер жөніндегі 

қаржылық есептерді беруді талап етіп, сотқа жүгінген. Алайда, бірінші 

сатыдағы сот бұл тұста талап қою мерзімі жайлы ережелерді қолданып, тек 

2011-2013 жылдар аралығындағы деректерді беруді ғана міндеттейді. Бірақ, ҚР 

ЖС акционердің ақпарат алуға деген құқығының жеке мүліктік емес құқықтар 

санатына жататындығы, осы себепті, бұл тұста талап қою мерзімі жайлы 

ережелердің қолданылмауы керек екендігі және акционердің сұраған жылдары 

бойынша ақпараттардың берілуі тиістігі жайлы өз байламын білдіреді. ҚР ЖС 

қабылдаған осы қаулыдағы бізді қызықтыратын тұсы акционердің ақпарат алу 

құқығын соттың жеке мүліктік емес құқықтар санатына жатқызуы болып 

табылады. Ал, белгілі-бір тұлғаға тиесілі жеке мүліктік емес құқықтардың өзге 

тұлғаға берілмейтіндігі ҚР АК 116-бабының 4-тармағында бекітілгендігі мәлім. 

Жоғарыдағы пікірді білдіру арқылы ҚР ЖС төменгі сатыдағы соттарға нұсқау 

беріп тұрғандай көрінеді. Сол себепті, жағдайды түзету үшін жаңадан қосылған 

қатысушының (акционердің) барлық кезең бойынша ақпарат ала алу құқығын 

бекітетін толықтыру ҚР ЖС нормативтік қаулыларына енгізілуі тиіс.  

Бұдан әріде, корпоративтік ұйым санатына жататын жекелеген ұйымдық-

құқықтық нысан қатысушыларының ақпарат алу құқығына тоқталсақ. 

Шаруашылық серіктестік қатысушысының ақпарат алу құқығы. 

«Шаруашылық серіктестіктер туралы» ҚР заңының 8-1 бабына «8-1-бап. 

Шаруашылық серіктестіктерінің ақпарат беруі» сәйкес шаруашылық 

серіктестігі өзінің қатысушыларының талап етуі бойынша серіктестіктің 

қызметі және оның қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпарат беруге 

міндетті. Ал, шаруашылық серіктестіктері қатысушыларының мүдделерін 

қозғайтын ақпарат деп:  

1) серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысында қабылданған, 

серіктестіктің байқау кеңесінің, атқарушы органының, тексеру комиссиясының 

(ревизорының) шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы 

ақпарат;  

2) серіктестіктің өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп 

процентін құрайтын мөлшерде серіктестіктің қарыз алуы;  

3) жасалған мәміле нәтижесінде серіктестіктің өз меншігіндегі капиталы 

мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы мүлік 

сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені немесе өзара 

байланыстағы мәмілелерді серіктестіктің жасауы;  

4) серіктестіктің қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және 

(немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиялар алуы, олардың 

қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің қандай да 

болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер 

жасауға бұрын алған лицензияларынан айыру;  

5) серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;  
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6) нәтижесінде серіктестіктің баланстық құны қоғам активтері жалпы 

мөлшерінің он немесе одан да көп процентін құрайтын мүлкі жойылған 

төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;  

7) серіктестікті әкімшілік жауаптылыққа және (немесе) оның лауазымды 

адамдарын қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа тарту; 

8) серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;  

9) аудиторлық есеп (ол бар болса);  

9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат;  

10) серіктестіктің жарғысына сәйкес серіктестік қатысушыларының 

мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат танылады.  

Қатысушыларға сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы 

ақпарат қатысушылардың жалпы жиналысының шешімінде көзделген 

тәртіппен (егер құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе), шаруашылық 

серіктестігі соттың тиісті хабарламасын немесе корпоративтік дау бойынша 

азаматтық іске шақыруды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен 

кешіктірілмей берілуге тиіс. Үлестерді сатып алушыларға шаруашылық 

серіктестігінің қызметі туралы ақпаратты беру серіктестіктің жарғысына сәйкес 

жүзеге асырылады. Ақпаратты беру тәртібі мен көлемі жарғыда және үлестерді 

сатып алу туралы алдын ала жасалған шартта белгіленеді. 

ҚР АК 73-бабының 2-тармағының 2)-тармақшасында сенім серіктестігі 

салымшысының серiктестiктiң қаржылық есебімен танысуға, сондай-ақ оның 

дұрыс жасалуын тексеру мүмкiндiгiн қамтамасыз етудi талап етуге құқылы 

екендігі көрсетілген. Ал, ЖШС туралы заңның 11-бабының 1-тармағы 2)-

тармақшасында қатысушылардың серіктестік жарғысында көзделген тәртіппен 

серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның бухгалтерлік және өзге де 

құжаттамасымен танысуға құқылы екендігі бекітілген. Кейбір авторлар 

қатысушының талап ете алатын ақпараттар тізімінің заңда нақтыланбауы, 

серіктестік үшін қиындықтар туындатуы мүмкін екендігіне назар аударады [55, 

б.76]. Сондай-ақ ЖШС туралы заңның 60-1-бабының ережелеріне сәйкес 

серіктестіктің атқарушы органы сотта корпоративтік дау бойынша іс 

қозғалғаны туралы серіктестіктің барлық қатысушыларын сот хабарламасын 

немесе шақыртуын алғаннан кейін жеті күн ішінде хабардар етуге міндетті 

екендігі көрсетілген.  

Салыстыру мақсатында жоғарыда сипатталған мәселеге қатысты РФ 

Жоғарғы Арбитраждық Сотының 2011 жылы жасаған байламына назар салсақ: 

«5. Тұлға тіпті, ол кезеңдерде қатысушы мәртебесін иеленбесе де, шаруашылық 

қоғамның барлық жұмыс істеу кезеңі бойынша қатысушының құжаттар мен 

ақпаратты талап ету құқығын шектейтін ешбір ереженің не акционерлік 

қоғамдар туралы заңның немесе жауапкершілігі шектеулі қоғамдар туралы 

заңның мазмұнында жоқтығын соттар назарда ұстауы тиіс. Шаруашылық 

қоғамның қатысушысы мәртебесін иеленген сәттен бастап тұлға бұл 

құжаттардың жасалу мерзіміне қарамастан қоғамнан оларды  ұсынуды талап 

ете алады» [115].  
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Негізінен, өзі мүше болып табылатын шаруашылық серіктестік қызметі 

жайлы ақпарат ала алуы үшін бастысы қатысушы мәртебесінің болуы қажет. 

Дегенмен, отандық сот практикасында қатысушы мәртебесінің бекітілген 

тәртіпте тіркелмегендігіне қарамастан ақпарат алуға құқылы екендігін бекіткен 

істер де кездеседі. Атап айтқанда, «ТенгизИнтерНефтеГазСтрой» ЖШС ақпарат 

алу талабымен «Каспиан Салфа Компани» ЖШС-не жүгінген. Бұл ретте, талап 

қоюшы «ТенгизИнтерНефтеГазСтрой» ЖШС-і «Каспиан Салфа Компани»  

ЖШС-нің 30% үлесіне ие екендігі 2008 жылғы соттың шешімімен 

танылғандығына сілтеме жасайды және өзіне байланысты емес себептермен 

серіктестікті қайта тіркеуден өткізе алмай жүргендігін алға тартады. Аталған іс 

ҚР ЖС деңгейіне дейін жетті. Іс бойынша өз байламын білдірген ҚР ЖС бұл 

ретте, аталған серіктестіктің ақпарат алуға құқылы екендігін қуаттады. 

Салыстыру мақсатында РФ Жоғарғы Арбитраждық Соты қабылдаған 

ақпараттық хаттағы мына бір тармаққа зер салсақ: «6. Егер, істі қарау сәтінде 

мұндай тұлға шаруашылық қоғамның қатысушысы болып табылмайтын болса, 

онда бұл тұлғаның шаруашылық қоғамды ақпаратты беруге міндеттеу туралы 

талабының қанағаттандырылмайтындығын соттар назарда ұстауы тиіс. 

Дегенмен, егер тұлғаның жарғылық капиталдағы үлесі сатып алынып 

жауапкершілігі шектеулі қоғам оның  құнын төлеуі тиіс болса (ЖШҚ туралы 

Заңның 23-бабы), сондай-ақ егер тұлғадан ашық акционерлік қоғамның 

акциялары, акционерлік қоғамдар туралы Заңның 84.8 бабында қарастырылған 

тәртіпте сатып алынып жатса, онда тиісінше қоғам төлеуі тиіс үлестің құнын 

айқындауға не сатып алынғалы жатқан акциялардың бағасын белгілеуге 

байланысты қоғамның қызметі жайлы ақпарат ұсынуды талап етуге құқылы» 

[115]. 

Астана қаласының апелляциялық сот алқасының 2014 жылдың 30 

мамырындағы 2а-2817/2014 қаулысында сипатталған «Арлан» ЖШС қатысты 

дауда, сот ақпарат алу туралы талаппен сотқа жүгінерден бұрын қатысушының 

серіктестікке ақпаратты беру туралы талаппен жүгінуі қажеттігі жайлы байлам 

жасаған. Сондай-ақ қатысушының серіктестікке аталған талаппен жүгінбеуі 

талапты қанағаттандырмауға негіз болып табылады, деген пікір білдірген.  

Өндірістік кооператив мүшесінің ақпарат алу құқығы. «Өндірістік 

кооператив туралы» ҚР заңының 9-бабының 1-тармағының 3)-тармақшасына 

сәйкес кооператив мүшелері кооперативтiң қызметi туралы толық ақпарат 

алуға, соның iшiнде кооперативтiң бухгалтерлiк және басқа құжаттамаларымен 

танысуға құқылы. Өндірістік кооператив мүшесінің бұл құқығын қуаттаған 

істер ретінде Қостанай облыстық экономикалық сотының 2010 жылдың 10 

мамырындағы №2-703/4 шешімін атауға болады.   

Акционердің ақпарат алу құқығы. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 

заңының 14-бабының 1-тармағының 3)-тармақшасына сәйкес акционер 

қоғамның қызметi туралы ақпарат алуға, оның iшiнде акционерлердiң жалпы 

жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртiппен қоғамның 

қаржылық есептiлiгiмен танысуға құқылы. Сондай-ақ осы баптың 1-

тармағының 8)-тармақшасында акционердің қоғамға оның қызметi туралы 
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жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келiп түскен күннен бастап 

күнтізбелік отыз күн iшiнде дәлелдi жауаптар алуға құқылы екендігі де 

бекітілген.  

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 70-бабының 1-тармағына 

сәйкес кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында 

қоғамның iрi мәмiле жасасуы туралы шешiм қабылданғаннан кейiн үш жұмыс 

күні iшiнде қоғам мәмiле туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында 

қазақ және орыс тілдерінде жариялауға мiндеттi. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 79-бабының 1-тармағына 

сәйкес қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына қоғамның 

мынадай корпоративтік оқиғалары жайлы хабардар етуі тиіс: 

1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер: 

1-1) директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған 

шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 

акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс; 

2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және 

уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары 

туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы 

есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін 

жоюы;  

3) қоғамның ipi мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап 

беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және қоғамның 

уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге 

құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан 

да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға 

байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. 

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы 

сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы 

ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын 

активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу 

үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған 

жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс: 

3-1) осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын 

сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі; 

4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті 

болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;  

5) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның рұқсаттар 

алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған 

рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы; 

6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;  

7) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;  

8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он 

және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы 

мән-жайлардың туындауы;  
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9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа 

тартылуы;  

9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;  

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;  

11) қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару 

проспектiсiне сәйкес қоғам акционерлерiнiң және инвесторлардың мүдделерiн 

қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 80-бабының 1-тармағына 

сәйкес қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен 

бүкіл мерзім ішінде қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның 

жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс. Сондай-ақ келесідей 

құжаттар: 

1) қоғамның жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулар; 

2) құрылтай жиналысының хаттамалары; 

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына 

(жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар; 

4) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) 

белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар; 

5) қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын 

құжаттар; 

6) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері; 

7) қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы 

қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы 

қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға 

табыс еткен есептерін бекіту; 

8) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже; 

9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру 

қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз 

деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн 

тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар; 

10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген 

акционерлер тізімі; 

11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар 

шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп 

танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер 

жөніндегі материалдар; 

14) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары; 

15) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 80-бабының 3-тармағына 

сәйкес акционердің талап етуі бойынша қоғам оған осы Заңда көзделген 

құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ 

қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен 

кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе 
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заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге 

шектеулер енгізуге жол беріледі.  Құжаттардың көшірмелерін беру үшін 

төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін 

дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп 

беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.  

Коммерциялық емес корпоративтік ұйым мүшелерінің ақпарат алу 

құқығы 

«Тұтыну кооперативі туралы» ҚР Заңының 14-бабының 5)-тармақшасына 

сәйкес тұтыну кооперативiнiң мүшелерi тұтыну кооперативiнiң атқарушы, 

бақылаушы және өзге де органдарынан олардың қызметi туралы ақпарат алуға, 

соның iшiнде бухгалтерлiк есептiң, есеп берудiң мәлiметтерiмен және басқа да 

құжаттамалармен жарғыда белгiленген тәртiппен танысуға құқылы. Осы ретте, 

Қостанай облыстық Қостанай аудандық сотының 2013 жылдың 07 

қарашасындағы №2-1800 шешімінде сипатталған іске назар аударсақ. Атап 

айтқанда, бұл істе «Садоводческое товарищество «Мелиоратор» тұтыну 

кооперативінің мүшесі Н.В. Гришакова кооперативтен ақпарат беруді талап 

етіп сотқа жүгінген. Істі қараған сот, «Тұтыну кооперативі туралы» ҚР заңының 

14-бабының 5)-тармақшасына сілтеме жасай отырып, кооператив мүшесінің 

ақпаратты талап етуге құқылы екендігін бекітеді.  

 

2.1.2 Корпорация қатысушысының кіріс (дивиденд) алу құқығы 

Коммерциялық ұйымдарды құру барысындағы құрылтайшылардың 

көздейтін басты мақсаты табыс табу болып есептеледі. Қатысушылардың бұл 

құқығын ашуды тәжірибеде ең жиі құрылатын жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік нысанынан бастасақ. ЖШС туралы Заңның 11-бабының 1-тармағы 

3)-тармақшасына сәйкес қатысушылар серіктестік қызметінен заңға, 

серіктестіктің құрылтай құжаттарына және оның жалпы жиналысының 

шешімдеріне сәйкес табыс алуға құқылы екендігі бекітілген. Бұл ретте, 

серіктестік қатысушыларының құрамы ауысқан ретте бұрынғы 

қатысушылардың алдыңғы кезеңдер бойынша табысты алуға құқықтарының 

бар-жоқтығына тоқталсақ. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 

Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415 Заңымен салыстырғанда 

ЖШС туралы отандық заңда бұл мәселе реттелінбеген. Мысалы, АҚ туралы 

заңның 22-бабының 1-тармағында «Төленбеген дивидендтері бар акцияларды 

иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, 

акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады» деген ереже 

бекітілген. Осы мазмұндағы ереженің ЖШС туралы заңда болмауы, сот 

тәжірибесінде қиындықтарды туындатып жатқандығын көреміз. Мысалы, 

Қарағанды облысының экономикалық сотының 2013 жылдың 29 

маусымындағы №2-3188/13 шешімі. Дегенмен, құқыққолдану тәжірибесінде 

өзге де байламдардың жасалып жатқандығына куә болудамыз. Атап айтқанда, 

Қарағанды облыстық экономикалық сотының 2009 жылдың 09 қазанындағы 

№2-2696-09 шешімінде «Медсанчасть «Шахтер Испат Кармет» ЖШС 

туындаған дау сипатталады. Бұл дауда аталған серіктестіктің қатысушысы 
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2004-2005 қаржылық жылы бойынша таза табысты бөлу туралы талап қояды. 

Алайда, сот талапты қанағаттандырмау жайлы байлам жасайды және мұны 

келесідей дәйектермен негіздейді. Біріншіден, аталған қатысушы өзінің үлесін 

2009 жылдың 30 наурызында өзге қатысушыға сатқан. Демек, бұл талап қоюшы 

серіктестікке қатысты талап қою құқығынан айрылған. Бұл құқық толықтай 

жаңа қатысушыға ауысқан. Екіншіден, 2004-2005 қаржы жылының табысын 

бөлу туралы мәселені тек 2006 жылдың 31 наурызына дейін ғана көтеруге 

болады. Себебі, қаржы жылы аяқталғаннан кейін 3 айдың ішінде қаржылық 

есептілік бекітілуі тиіс. Ал, мұны қазір көтеру болмайды. Үшіншіден, кейінгі 

қаржы жылдары серіктестік қызметі үшін шығынға толы кезең болған. Сол 

себепті, алынған табысты кейінгі жылдардың шығыны жойып кеткен. Бірақ, 

отандық сот тәжірибесінде дәл осыған ұқсас жағдайларда өзге де байламдардың 

жасалғандығын кездестіруге болады. Атап айтқанда, СҚО экономикалық 

сотының 2017 жылдың 29 мамырындағы №5930-17-00-2/1293 шешімінде «Су-

808» ЖШС-де туындаған дау сипатталып, бұл істе сот таза табысты бөлу 

туралы шешімнің жыл аяқталғаннан кейін үш айдың ішінде өткізілуі тиістігі 

туралы талапты сақтамаудың жалпы жиналыстың шешімінің жарамсыздығына 

әкелмейтіндігі жайлы байлам жасалған. 

Алматы қалалық сотының 2015 жылдың 23 маусымындағы №2а-3823/2015 

қаулысында «TND» ЖШС орын алған дау сипатталады. Атап айтқанда, 2012 

жылдың желтоқсан айынан 2013 жылдың маусымына дейін осы серіктестіктің 

қатысушысы болған В.Н. Горобцов аталған кезең бойынша өзіне кіріс 

берілмегендігін алға тартып, қаржылық сараптама жүргізуді талап етеді. 

Бірінші сатыдағы сот талапты негізді деп тауып, қанағаттандырады. Алайда, 

апелляциялық саты талап қоюшының серіктестік қатысушысы емес екендігіне 

назар аударып, аталған сараптаманы жүргізуді талап ете алмайтындығы жайлы 

байламға келеді.  

Біздің пайымдауымызша, туындаған бұл жағдайды айқын, ұғынықты ету 

үшін жоғарыда аталған АҚ туралы заңның 22-бабының 1-тармағындағы 

ережемен мазмұндас норманы ЖШС туралы заңға да ендірген жөн.  

Таза табыстың ЖШС қатысушыларына тиесілі үлеске пара-пар әлде 

басқалай бөлінетіндігіне қатысты отандық зерттеушілер арасында әралуан пікір 

кездеседі. Ал, сот тәжірибесі пара-пар бөлініс қағидатынан ауытқуға жол 

берілетіндігін көрсетеді. Мысалы, Алматы облыстық сотының азаматтық істер 

жөніндегі алқасының 2009 жылдың 05 тамызындағы №2а-1046-09 қаулысында 

сипатталған істе «Көк-Өзек» ЖШС қатысушыларының таза табысты бөлудің 

үлеске пара-пар емес, өзге де тәсілін таңдауға құқылы екендігі бекітілген. 

Сондай-ақ СҚО сотының апелляциялық сот алқасының 2010 жылғы №2а-212 

қаулысында «Дом торговли» ЖШС қатысушыларының арасындағы таза 

табысты бөлуге қатысты дау сипатталады. Бұл істе ЖШС қатысушылары таза 

табысты ЖШС-қа тиесілі ғимараттағы бөліктерді қатысушылар арасында бөліп, 

сол бөліктерді пайдаланудан түскен табыс есебінен пайда алуды бекітеді.    

Үлкен берешегі бар ЖШС-тің таза табысын бөлуге болатын-

болмайтындығы да аса өзекті мәселе санатына жатады. Мысалы, Ақтөбе 
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облыстық сотының апелляциялық сот алқасының 2011 жылдың 18 

ақпанындағы №2А-221 қаулысында ЖШС қатысушыларының үлкен мөлшерде 

берешек соманың барлығына қарамастан таза табысты бөле алатындығы жайлы 

байлам жасалған.  

Біздің пайымдауымызша, бұл мәселе АҚ туралы заңның 22-бабының 5-

тармағын үлгі ретінде ала отырып, заң шығарушы тарапынан жіті реттелуі тиіс. 

Атап айтқанда,  АҚ туралы заңның 22-бабының 5-тармағында келесідей ереже 

бекітілген: 

«Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:  

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның 

өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу 

нәтижесінде теріс болса;  

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы 

заңнамасына сәйкес төлем қабiлетсiздiгi немесе дәрменсiздiк белгiлерiне сай 

келсе не аталған белгiлер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу 

нәтижесiнде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді». 

Бұл ретте, ресейлік заң шығарушының да ұстанымын үлгі ретінде алуға 

болады. Мысалы, «Жауапкершілігі шектеулі қоғамдар туралы» ресейлік заңның 

29-бабында келесідей ереже бекітілген:  

«29-бап. Қоғамның қатысушылары арасында табысты бөлуді шектеу. 

Қоғамның қатысушыларына табысты төлеуге шек қою. 

1. Келесідей жағдайларда қатысушылар арасында табысты бөлу жөнінде 

шешімді қабылдауға қоғам құқылы емес, егер: 

- қоғамның жарғылық капиталы толықтай төленбесе; 

- осы федеральдық заңда көрсетілген жағдайларда қатысушының 

үлесінің не үлестің бір бөлігінің шынайы құны төленбесе; 

- дәрменсіздік (банкроттық) туралы федеральдық заңға сәйкес егер 

мұндай шешімді қабылдау сәтінде қоғамда дәрменсіздік (банкроттық) 

сипаттары бар болса немесе бұл белгілер аталған шешімді қабылдау 

нәтижесінде пайда болатын болса; 

- егер мұндай шешімді қабылдау сәтінде қоғамның таза активтерінің 

құны оның жарғылық капиталы мен резервтік қорынан кем болса немесе 

мұндай шешімді қабылдау нәтижесінде олардың мөлшері кем болып шығатын 

болса; 

- федеральдық заңдарда көрсетілген өзге де жағдайларда. 

2. Қоғам қатысушылары арасында табысты бөлу жөніндегі қабылданған 

шешімді орындауға қоғам келесідей жағдайларда құқылы емес: 

- дәрменсіздік (банкроттық) туралы федеральдық заңға сәйкес егер 

мұндай төлемді төлеу сәтінде қоғамда дәрменсіздік (банкроттық) сипаттары бар 

болса немесе бұл сипаттар аталған төлемді төлеу нәтижесінде пайда болатын 

болса; 

- егер мұндай төлемді төлеу сәтінде қоғамның таза активтерінің құны 

оның жарғылық капиталы мен резервтік қорынан кем болса немесе мұндай 

төлемді төлеу нәтижесінде олардың мөлшері кем болып шығатын болса; 
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- федеральдық заңдарда көрсетілген өзге де жағдайларда. 

Бұл тармақта аталған мән-жайлар жойылған ретте табысты бөлу туралы 

қабылданған шешімді орындау үшін қоғам  қатысушыларға табысты төлеуге 

міндетті». 

Өндірістік кооператив мүшесінің табыс алу құқығы. «Өндірістік 

кооперативтер туралы» ҚР заңының 9-бабының 1-тармағы 4)-тармақшасына 

сәйкес өндірістік кооператив мүшелері кооператив алған таза табысты бөлуге 

қатысуға құқылы. «Өндірістік кооперативтер туралы» ҚР заңының 22-бабының 

1-тармағына сәйкес өндiрiстiк кооперативтiң таза табысы жыл қорытындысы 

бойынша анықталады. Салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер төленгеннен 

кейiн қалған таза табыс кооперативтiң толық қарамағында қалады және оның 

мүшелерiнiң жалпы жиналысы мен кооперативтiң құрылтай құжаттарында 

көрсетiлген мақсаттарға бөлiнедi. Ал, осы баптың 2-тармағында егер 

кооператив жарғысында өзгеше тәртіп көзделмесе, жалпы жиналыс белгiлеген 

мөлшерде таза табыс кооператив мүшелерiнiң арасында олардың еңбегiмен 

қатысуына қарай бөлiнетіндігі бекітілген. «Өндірістік кооперативтер туралы» 

ҚР заңының 22-бабының 3-тармағына сәйкес кооператив мүшелерiнiң 

қайсыбiрiн таза табысты бөлуге қатысудан және шығынды өтеуден шеттететiн 

кооператив мүшелерiнiң келiсiмдерi немесе оның құрылтай құжаттарының 

ережелерi маңызсыз болып танылатындығы көрсетілген.  

Акционердің дивиденд алу құқығы. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 

заңының 14-бабының 1-тармағы 2)-тармақшасына сәйкес акционерлер 

дивидендтер алуға құқылы. Ал, осы заңның 1-бабының 9)-тармақшасында 

дивиденд ұғымына келесідей анықтама берілген: «9) дивиденд - акционердің 

өзіне тиесілі акциялар бойынша акционерлік қоғам төлейтін кірісі».  

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 13-бабының 1-тармағына 

сәйкес жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде 

акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу 

құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам 

таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 

тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. Ал, жоғарыда аталған 

баптың 2-тармағына сәйкес артықшылықты акциялардың меншік иелері-

акционерлердің жай акциялардың меншік иелері-акционерлеріне қарағанда 

қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген 

мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде заңда белгіленген 

тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар. Сондай-ақ орналастыру 

кезеңінде қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның 

орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен 

аспауға тиіс. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 22-бабының 1-тармағына 

сәйкес артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қоғамның 

акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында 

қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу 

туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы 
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қағаздарымен төленеді. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 

дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс. 

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды 

иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды 

алу құқығымен жүзеге асырылады. Сондай-ақ қоғамның жай және 

артықшылықты акциялары бойынша келесідей жағдайларда дивиденд төлеуге 

жол берілмейді: 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер 

қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер 

есептеу нәтижесінде теріс болса; 2) егер қоғам Қазақстан Республикасының 

оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабiлетсiздiгi 

немесе дәрменсiздiк белгiлерiне сай келсе не аталған белгiлер қоғамда оның 

акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесiнде пайда болса; 2-1) 

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" және 

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында 

көзделген жағдайларда.  

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген 

жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін 

немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта 

қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін 

өсімпұл төленеді. 

 

2.1.3 Қатысушылардың (акционерлердің) корпорацияны басқару 

органдарының шешімдерін даулау құқығы 

Отандық сот практикасына жүргізілген талдау корпорацияға кейіннен 

қосылған жаңа қатысушылардың алдыңғы қабылданған шешімдерді даулау 

бастамасын отандық соттардың құптамайтындығын көрсетуде. Ендеше осы 

санаттағы істер бойынша сот ұстанымдарын айшықтап көрсететін істерге зер 

салсақ. Алдымен, Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2015 жылдың 12 ақпанындағы №2-4617 шешіміне 

арқау болған іске тоқталық. Атап айтқанда, бұл істе талап қоюшы К., өзге 

сауалдармен бірге серіктестік жарғысының кейбір ережелерін жарамсыз деп 

тануды соттан сұраған. Осы ретте, сот талап қоюшы К-ның серіктестікке тек 

2013 жылы ғана қосылғандығына, ал, қазіргі редакциядағы жарғының 2012 

жылы қабылданғандығына сілтеме жасап және жарғыны жасау сәтінде К., 

серіктестік қатысушысы болмағандықтан, тиісінше К-ның құқығының бұзылуы 

мүмкін еместігі жайлы қорытындыға келген.  

ҚР ЖС 2011 жылдың 18 қазанындағы Згп-737 қаулысының мазмұнында да 

осыған ұқсас байлам жасалған. Атап айтқанда, «Корпорация Регион Групп» 

ЖШС-нің қатысушысы Б., өзі қатысушы мәртебесін алғанға дейінгі серіктестік 

жасаған бірқатар мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы талап-арызымен сотқа 

жүгінген. ҚР ЖС бұл істе аталған мәмілелердің талап қоюшы Б., серіктестіктің 

қатысушысы мәртебесін иеленбей тұрған кезде жасалғандығына және осы 

себепті, оның құқықтары мен заңи мүдделерінің бұзылмағандығына сілтеме 

жасап, талап-арызды қанағаттандыруға негіз жоқ деп табады.  Сондай-ақ 
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осыған ұқсас байлам Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2016 жылдың 13 сәуіріндегі №7119-16-002/1367 

шешімінде де жасалған. Нақтырақ айтсақ, аталған істе «Фирма Дәуір и Д» 

ЖШС қатысушысы А., 2004 жылы шақырылған жалпы жиналыстың шешімін 

жарамсыз деп тануды сұраған талап-арызымен сотқа жүгінеді. Осы ретте, 

талап-арызды қанағаттандырудан бас тартқан сот, өзінің бұл байламын А-ның 

серіктестік қатысушысы мәртебесін 2015 жылы ғана алғанын, сондықтан 

құқықтары мен заңи мүдделерінің бұзылмағандығымен негіздейді. Бұл істегі 

талап қоюшы А., өз үлесін ерімен ажырасу барысындағы мүлікті бөлісу кезінде 

алған болатын. Дегенмен, сот А-ны мүлдем басқа тұлға яғни, жаңа қатысушы 

ретінде қабылдап, талап-арызды қанағаттандырусыз қалдырады. Осыған ұқсас 

байламды Қарағанды облыстық сотының кассациялық сот алқасының 2012 

жылдың 06 қыркүйегіндегі №2к-1310 қаулысынан да кездестіруге болады. Бұл 

қаулыда сипатталған істе «Балхашская полиграфия» ЖШС қатысушысы А.И. 

Есекеева осы серіктестіктің жасаған мәмілесін жарамсыз деп тануды және 

атқарушы органды жауаптылыққа тартуды өз талабында сұраған еді. Алайда, 

сот қатысушы мәртебесін А.И. Есекееваның тек 25.07.2011 жылы ғана 

алғандығын, сол себепті алдыңғы кезең бойынша мәмілені даулай 

алмайтындығына сілтеме жасайды.  

Осы тұста, бұл санаттағы істер бойынша шетелдік сот тәжірибесіне де 

шолу жасасақ. Мысалы, Ресей Федерациясының Жоғарғы Арбитраждық Соты 

Пленумының 2014 жылдың 16 мамырындағы №28 «Ірі мәмілелер мен 

жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді даулауға қатысты кейбір сауалдар 

туралы» Қаулысының 11 тармағында келесідей ереже бекітілген:  

«11. Қоғамның мәмілесін даулап жатқан қатысушының, қоғамның 

мүддесінде әрекет ететіндігі (РФ АПК 225.8 бабы) себепті:  

1) талап қоюшының мәмілені жасасу сәтінде қоғамның қатысушысы 

болмау фактісі талап-арызды қанағаттандырудан бас тартуға негіз болып 

табылмайды. РФ АК 201 бабы бойынша мұндай қатысушылардың 

(акционерлердің) талаптары бойынша талап қою мерзімінің өтуі бұрынғы 

қатысушы мәмілені мақұлдау тәртібін бұза отырып жасағандығын білген 

немесе білуге тиіс болған сәттен басталады; 

2) мәмілені жарамсыз деп тану туралы қатысушының талап-арызын 

қанағаттандыру туралы шешім қоғамның пайдасына қабылданады...» [116].  

Дегенмен, ресейлік зерттеушілер арасында бұл сауалға қатысты ортақ 

ұстаным жоқ. Атап айтқанда, Е.М. Хегай өзінің зерттеу жұмысында тұлғаның 

қатысушы мәртебесін алғанға дейінгі мәмілелерді даулай алу мүмкіндігіне 

қатысты ресейлік зерттеушілердің арасында келесідей позияциялардың 

қалыптасқандығы жайлы деректі келтіреді. Бірінші ұстаным бойынша жаңа 

қатысушыға бұрынғы қатысушының барлық құқықтары мен міндеттері ауысуы 

тиіс және бұл ұстанымды құптайтын зерттеушілер ретінде Т.Д. Чепиганы атап 

көрсетеді. Шындығында, Т.Д. Чепига өзінің еңбегінде жаңа қатысушыға 

бұрынғы қатысушының барлық құқықтары мен міндеттерінің ауысуы тиістігіне 

назар аударады [49]. Екінші позиция бойынша қоғамның бұрын жасасқан 
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мәмілесі қазіргі уақытта залал келтіріп жатса және жасалу барысына қойылар 

талаптар сақталынбаса, онда жаңа қатысушы бұрынғы мәмілені жарамсыз деп 

тану туралы талап қоя алуы тиіс. Үшінші ұстаным бойынша жаңа қатысушы 

мұндай талапты қоя алмайды және Е.М. Хегай өзінің осы ұстанымды 

қолдайтындығын білдіреді [50]. Аталған мәселені жиі көтерген ресейлік 

зерттеушілердің бірі ретінде А.Ягельницкийді атауға болады. Атап айтқанда,        

А. Ягельницкий өзінің зерттеу жұмысында серіктестікке жаңадан қосылған 

қатысушыда бұрынғы жасалған мәмілелерді сот арқылы даулай алу мүмкіндігі 

болуы тиіс, деп пайымдайды және мұндай мүмкіндікті құптамайтын сот 

позициясын негізсіз, деп санайды [38, с. 199-235]. А. Ягельницкий жаңа 

қатысушыларға бұрынғы мәмілелерді даулау құқығының ауыспайтындығы 

жайлы байламның ratio decidendi ретінде 1) қоғамға қосылу арқылы жаңа 

акционердің қоғамның бұрынғы қызмет барысын мақұлдағандығы және 2) 

талап қою мерзімінің негізсіз созылып кетуінің алдын алудың көзделгендігіне 

назар аударады. Алайда, А. Ягельницкий өзінің бұл ұстаныммен 

келіспейтіндігін алға тартады [38, с. 205]. Ал, К.В. Нам болса, мерзім факторы 

акционерлік қоғамның жасаған мәмілелерін даулау мүмкіндігін акционерге 

ұсыну барысында шешуші маңызға ие болмауы тиіс, деп есептейді. Бұл 

зерттеушінің позициясы бойынша нақты акционердің құқықтары мен заңи 

мүдделерінің бұзылуы осы мәселедегі басты назарда ұсталуы тиіс дүние болуы 

қажет [48, с. 344-345]. Ал, В.А. Гуреев болса, ұйымға жаңадан қосылған 

қатысушының (акционердің) алдыңғы жасалған мәмілелерді даулай алмауы 

тиіс, деп есептейді және бұл ұстанымды бекітетін ережелерді заңнамаға 

ендіруді ұсынады [5, с. 130] . Өз кезегінде, жекелеген авторлар акционерлердің 

жалпы жиналысының шешімін жарамсыз деп танудың мәселенің шешілуіне 

емес, жаңа сауалдардың туындауына әкелетіндігіне назар аударады [35, с. 156].  

ҚР ЖС 2014 жылдың 04 маусымындағы 3гп-299 қаулысында акционердің 

басқаруға қатысу құқығын шектеуге болмайтындығы жайлы байламын бір 

сөйлеммен білдіреді. Өкінішке орай, бұл ретте ҚР ЖС өз ойын әрі қарай дамыта 

түспеген. Дегенмен, бұл сауалға қатысты басқа да пікірлер бар. Мысалы, У. 

Сулейменова өзінің бір баяндамасында келесідей пікір білдіреді: «Акционер 

мәртебесіне енгенге яғни, акцияларды сатып алғанға дейінгі қоғамның 

қабылдаған шешімдерін акционердің даулау құқығына қатысты Заңның 14-

бабында ештеңе айтылмаған. Дауланып жатқан мәмілелерді жасасу сәтінде 

талап қоюшының қоғамның акционері болмағандығына орай соттар талап-

арызды қанағаттандырудан бас тартуда. Алайда, бұл пайым айқын емес, 

күмәнді көрінуде, біздің пайымдауымызша аталған факті талапты 

қанағаттандырудан бас тартудың жалғыз негізі болуға қауқарсыз. Әрбір 

жекелеген жағдайда сот істің мән-жайына қарай байлам жасауы қажет [20,                      

с. 221]». Алайда, өзге де пікірлерді кездестіруге болады. Мысалы, Ю.Веласко 

былай дейді «Үзіліссіз меншік режимі құқықбұзушылық сәтінде акционер 

(қатысушы) мәртебесін иеленбеген тұлғаның шағымдану құқығын жоққа 

шығарады» [118].   
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Басқару органдарының шешімі мен осы шешімнің негізінде жасалған 

мәміле ұғымдарының ара қатынасы да аса қызықты мәселе. Шешімді мәміле 

ретінде тануға болады ма, деген сауалға қатысты әралуан ұстанымдар бар. 

Мысалы, С.С. Вилкин өзінің зерттеу еңбегінде заңды тұлғаны басқаратын 

алқалы органның шешімін біржақты мәміле ретінде қарастыру қажеттілігін 

айтады [119, с. 10-11]. Атап айтқанда, 2017 жылдың ақпан айынан бастап 

отандық Азаматтық кодекске жарамсыз мәмілелердің маңызсыз және даулы 

деген жіктелуінің енгізілгендігі мәлім. Басқару органдарының шешімдерін 

мәміле деп алсақ, жоғарыда  аталған маңызсыз және даулы мәміле жіктелуін 

шешімге қатысты қолдануға болады ма? Зерттеушілер арасында бұлған 

қатысты әралуан пікірлер бар. Кезінде В.И. Добровольский  аталған жіктелуді 

басқару органдарының шешімдеріне де қатысты ендіруді ұсынған еді [55, б.95-

96]. Ал, А.В. Габов болса, шешім мен мәміле ұғымдарының ара қатынасы 

мәселесіне талап қою мерзімі тұрғысынан қараса, бұл сауалдың өзекті кейіпке 

енетіндігіне назар аударады [121, с. 136]. Сонымен бірге, аталған автор 

шешімді жарамсыз деп тану туралы талаппен жүгіну мерзімі мен мәмілені 

жарамсыз деп тану туралы талап қою мерзімдерін теңестіруді ұсынады [121, с. 

182]. А.А. Маковская болса, акционерлердің жалпы жиналысының шешімін 

даулауға қатысты акционерлердің құқығы жайлы заң актілерінде 

бекітілгенімен, аталған шешімді жарамсыз деп танудың құқықтық салдарының 

назардан тыс қалғандығымен бөліседі [122, с. 351]. 

Отандық сот практикасында шешімді жарамсыз деп танумен бірге, 

қосымша осы шешімнің негізінде жасалған мәмілені де жарамсыз деп тану 

туралы талабымен жүгінген жағдайлар кездеседі. Мысалы, Алматы облыстық 

экономикалық сотының 2009 жылдың 10 тамызындағы №2-826/2009 шешімі, 

Алматы облыстық апелляциялық сот алқасының 2010 жылдың 04 

мамырындағы №2а-649/2010 қаулысы. Сондай-ақ шешімнің жарамсыздығының 

мәміленің де жарамсыздығына ұласқан істер кездеседі. Мысалы, СҚО 

экономикалық сотының  2009 жылдың 07 желтоқсанындағы №2-2291/09 

шешімі. Дегенмен, шешімнің жарамсыздығының мәмілеге әсер етпейтіндігі 

жайлы да жасалған байламдар кездеседі. Мысалы, Алматы қаласындағы 

экономикалық соттың 2014 жылдың 28 шілдесіндегі No2-9565/14 шешімі. 

Басқару органының шешімін жарамсыз деп танымай, бірден осы шешімнің 

негізінде жасалған мәмілені жарамсыз деп тануға болады ма? Отандық сот 

практикасы шешімді жарамсыз деп танымай тұрып, бірден шешімнің негізінде 

жасалған мәмілені жарамсыз деп тануға болмайтындығы жайлы жауап берген. 

Атап айтқанда, ҚР ЖС 2015 жылдың 30 қыркүйегіндегі №3гп-508 қаулысында 

кассациялық сатының шешімді жарамсыз деп танымай тұрып, мәміленің 

жарамсыздығы мәселесіне ауыса алмайтындығы жайлы пікір білдіргендігі 

келтіріледі.     

«Соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 29 

маусымдағы №5 нормативтік қаулысында келесідей ережелер бекітілген: «34. 

АК-нің 1038-бабының 2-тармағына сәйкес қайтыс болған азаматтың мұрасы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000409_#z709
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басқа адамдарға әмбебап құқық мирасқорлығы талаптарымен бірыңғай тұтас 

нәрсе ретінде және бір-ақ мезгілде ауысады. Әмбебап құқық мирасқорлығы 

тәртібімен мұрагерлерге мұрагерлік мүлік қана емес, сондай-ақ мұра 

қалдырушының мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары ғана емес, оның 

міндеттері де ауысады. Сондықтан АК-нің 1081-бабына сәйкес мұраны 

қабылдап алған мұрагерлер мұра қалдырушының міндеттемелері бойынша 

әрбір мұрагерге ауысқан мүлік құнының шегінде ортақтас борышкерлер ретінде 

жауап береді». Алматы облыстық экономикалық сотының 2017 жылдың 21 

маусымындағы №1912-17-00-2/1387 шешімінде «Көктем-Ай» ЖШС туындаған 

дау сипатталады. Бұл істе осы серіктестіктің 53,24% үлесіне ие қатысушысы 

қайтыс болады. Енді, мұрагері қатысушылар құрамына ену жөнінде өтініш 

білдірген кезде өзге қатысушылар қарсылық білдіреді. Сол себепті, 

қатысушының мұрагері жалпы жиналыс хаттамасын жарамсыз деп тану туралы 

талаппен сотқа жүгінеді. Бұл істе соттың талапты қамтамасыз ету шарасы 

ретінде жалпы жиналысты өткізуге тыйым салғандығы қызықты факті болып 

табылады. 

Сонымен, жоғарыда келтірілген ережелерден ҚР Жоғарғы Сотының үлес 

жаңа қатысушыға әмбебап мирасқорлық негізінде өткен реттерде барлық 

құқықтар мен міндеттерінің ауысатындығы жайлы байлам жасағандығын 

көреміз. Ал, үлес шарт негізінде ауысқан ретте мәселе қалай шешілуі тиіс? 

Пайымдауымызша, берілетін мүлікке қатысты барлық құқықтары мен 

міндеттері де қоса ауысуы тиіс.  

Енді, серіктестікке кейіннен қосылған жаңа қатысушының неліктен 

серіктестіктің бұрынғы қабылдаған шешімдерін, осы шешімнің негізінде 

жасасқан мәмілелерін даулай алмайтындығына қатысты әдебиеттерде 

ұсынылатын себептерге үңілсек. Бірінші себебі, жаңа қатысушы серіктестікке 

(қоғамға) кірерден алдын толық тексеріп барып, қосылу мүмкіндігі болды және 

мұны пайдаланбаса, бұл немқұрайлығының теріс салдарлары жаңа 

қатысушының өзіне жүктелуі тиіс. Екінші себебі, мүліктік айналымның 

тұрақтылығын сақтау. Дегенмен, отандық сот тәжірибесінде үлесті сатып алу 

сату шартын жарамсыз деп тану істері де жиі кездеседі. Әдетте, соттар мұндай 

талап-арыздарды қанағаттандырып, үлесті сатып алу сату шартын жарамсыз 

деп жатады. Бұл ретте әдетте, серіктестіктің аса үлкен мөлшерде несие 

берушілерге қарыз екендігі жайлы сатушының ескертпегендігі және т.б. осы 

сынды себептерге сілтеме жасалады. Жоғарыдағы логикаға сүйенер болсақ, 

онда жаңа қатысушыда (сатып алушыда) серіктестікке кірерден бұрын тексеру 

мүмкіндігі болғандықтан, бұл ретте де сатып алу сату шартын жарамсыз деп 

тану туралы талап-арыздар қанағаттандырылмауы тиіс, еді. Көршілес өзге 

елдер тәжірибесімен танысу аталған елдердің заң шығарушылары бұл мәселені 

күн тәртібінен түбегейлі алып тастау ұстанымына көшкендігін көрсетуде. Атап 

айтқанда, РФ АК 67.1-бабының 3-тармағына сәйкес шаруашылық қоғам 

қатысушыларының жалпы жиналысы қабылдаған шешімдері өкілетті тұлғалар 

тарапынан куәландырылуы керектігі бекітілген. Бұл бапқа берілген 

түсініктемелерде жалпы жиналыс шешімдерін растаудың үш түрлі тәсілмен 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000409_#z755
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жүргізілетіндігіне назар аударылуда: 1) тәуелсіз үшінші тұлғаны-тіркеушіні 

тарту арқылы; 2) тәуелсіз үшінші тұлға-нотариусты тарту арқылы; 3) 

қатысушылар өздері белгілеген басқалай тәсілдер арқылы. Жалпы жиналыстың 

шешімін растауға тартылған тіркеушіге және нотариусқа ресейлік заң 

шығарушының келесідей екі мән-жайды растау міндетін жүктегендігі 

айтылады: 1) жиналысқа қатысқан тұлғалардың құрамы; 2) күн тәртібіндегі 

сауалдардың әрбірі бойынша аталған тұлғалардың дауыс беру нәтижесі [54,                           

с. 224-225]. Неміс зерттеушілеріде неміс корпоративтік құқығында нотариат 

институтының маңызды рөл атқаратындығына назар аударады [123, с. 155].  

Біздің пайымдауымызша, бұл бағыттағы сот практикасы дұрысталуды 

талап етеді. Атап айтқанда, өзіне дейінгі қабылданған шешімдерді, жасалған 

мәмілелерді даулау мәселесінде серіктестікке (қоғамға) қосылу сәтіне емес, 

қатысушының (акционердің) құқықтары мен заңи мүдделерінің шынайы 

бұзылған-бұзылмағандығына баса назар аударылуы тиіс.  

Шаруашылық серіктестік қатысушысының серіктестікті басқару 

органдарының шешімін даулау құқығы. «Шаруашылық серіктестіктер туралы» 

ҚР заңының 11-бабының 1-тармағы 6)-тармақшасына сәйкес толық 

серіктестіктің қатысушылары заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында 

көзделген өз құқықтарын бұзатын серіктестік органдарының шешімдеріне сот 

тәртібімен дау айтуға құқығы бар екендігі бекітілген. Осыған ұқсас ереже 

жоғарыда аталған заңның 27-бабында сенім серіктестігіне қатысты да 

бекітілген.  

ЖШС туралы ҚР заңының 11-бабының 1-тармағының 6)-тармақшасына 

сәйкес заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың 

құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдеріне ЖШС 

қатысушыларының сот тәртібімен дау айтуға құқылы екендігі бекітілген. 

ЖШС туралы заңның 50-бабында келесідей мазмұндағы ереже бекітілген: 

«Жалпы жиналысты өткізу мен шешімдер қабылдаудың осы Заңмен, 

серіктестік жарғысымен немесе серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін 

ережелермен және өзге құжаттармен белгіленген тәртібін бұза отырып 

қабылданған жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың жалпы 

жиналысының шешімін, сол сияқты жалпы жиналыстың заңға не серіктестік 

жарғысына қайшы келетін шешімін, соның ішінде серіктестікке қатысушының 

құқықтарын бұзатын шешімін, дауыс беруге қатыспаған немесе дау туғызған 

шешімге қарсы дауыс берген серіктестікке қатысушының арызы бойынша сот 

толық немесе ішінара заңсыз деп тануы мүмкін. Мұндай арыз серіктестікке 

қатысушы қабылданған шешім туралы білген немесе білуге тиіс болған күннен 

бастап алты ай ішінде, ал егер ол шешім қабылдаған жалпы жиналысқа 

қатысса, онда жалпы жиналыстың бұл шешімді қабылдаған күнінен бастап 

алты ай ішінде берілуі мүмкін». 

Осы тұста, үлесі аз қатысушының жалпы жиналыстың шешімін даулай алу 

мүмкіндігіне қатысты отандық сот практикасында орын алған мына бір іске 

назар аударсақ. Атап айтқанда, Алматы облыстық экономикалық сотының 2009 

жылдың 10 тамызындағы №2-826/2009 шешімінде «Талдықорған жолдары» 
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ЖШС жарғылық капиталының 2% үлесін иеленетін қатысушының жалпы 

жиналыстың шешімін даулаған талабы сипатталады. Бұл істе сот, аталған 

қатысушының талабын қанағаттандыру жайлы байламға келеді.       

Алматы қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі апелляциялық сот 

алқасының 2017 жылдың 24 мамырындағы №2А-2320 қаулысында келесідей іс 

сипатталады. Атап айтқанда, екі қатысушыдан тұратын «Асель» ЖШС негізгі 

кәсіпкерлік қызметі өз меншігіндегі ғимаратты жалға беру болып табылады. 

2016 жылдың 01 қаңтарында «Асель» ЖШС бұл ғимаратты «Днишев А.Т.» 

жеке кәсіпкеріне жалға береді. Жалға беру ақысы 300 мың теңге деп 

көрсетіледі. 2016 жылдың қорытындысы бойынша жалға алу ақысы 3 600 000 

теңгені құраған. Өз кезегінде, «Диншев А.Т.» жеке кәсіпкері ол ғимаратты 

қосалқы жалға беру арқылы 9 229 000 теңге алған. Осы ретте, «Асель» ЖШС 

екінші қатысушысы жалға беру шартын жарамсыз деп тану талабымен сотқа 

жүгінеді және апелляциялық сот алқасы талапты қанағаттандыруға негіз бар 

деп табады. 

Жалпы жиналыстың шешімін жарамсыз деп тану талабымен жүгінуге 

арналған алты айлық мерзімді құқығы бұзылған қатысушы өткізіп алған ретте 

аталған мерзімді қайта қалпына келтіруге болады ма, деген сауал туындайды. 

Сот практикасы аталған мерзімді қалпына келтіруге болады, деген ұстанымды 

басшылыққа алуда. Мысалы, Алматы облыстық сотының кассациялық сот 

алқасының 2011 жылдың 16 маусымындағы №2к-303/2011 қаулысы.     

Өндірістік кооператив мүшесінің кооперативті басқару органдарының 

шешімдерін даулау құқығы. «Өндірістік кооператив туралы» ҚР заңының 19-

бабының 5-тармағына сәйкес ӨК мүшелері кооперативтiң басқару 

органдарының шешiмдерiне сотқа шағым жасауға құқылы. Алайда, ӨК 

мүшелерінің кооперативті басқару органдарының қабылдаған шешімдерін 

жарамсыз деп тану туралы талаптарымен қандай мерзім аралығында жүгінуі 

тиістігі жайлы сауалға ӨК туралы заңда жауап берілмеген. Сол себепті, 

отандық сот практикасында аталған мәселені ҚР АПК 29-тарауын қолданып, 

атап айтқанда 294-бабының 1-тармағында бекітілген үш ай мерзімі ішінде талап 

қоюы тиіс деген ережеге сілтеме жасап, шешу талпыныстары орын алуда. 

Мысалы, Алматы қаласының экономикалық сотының 2017 жылдың 10 

сәуіріндегі №7527-17-00-2/32, Маңғыстау облысының экономикалық сотының 

2017 жылдың 24 қазанындағы №4712-17-00-2/1979 шешімдері.  Бұл ретте, 

тараудың атауындағы «ұйымдар» сөзінің коммерциялық және коммерциялық 

емес ұйымдарды да қамтитындығы жайлы пікірлерде білдірілуде. Алайда, ҚР 

АПК 293-бабының 2-тармағының 5)-тармақшасына сәйкес корпоративтік 

дауларға қатысты 29-тараудың ережелерінің қолданылмайтындығы бекітілген 

еді.    

ҚР ЖС 2014 жылдың 29 қаңтарындағы №3гп-41-14 қаулысында «Юнчи» 

ӨК мүшелерінің осы кооператив мүшелерінің 2008 жылдың 17 қарашасындағы 

жалпы жиналысының хаттамасын және кепіл шартын жарамыз деп тану туралы 

талаптарымен жүгінген. Төменгі сатыдағы соттар талапты 

қанағаттандырғанымен, ҚР ЖС төменгі сатыдағы соттардың байламымен 
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келіспей, талапты қанағаттандырмау жайлы қорытындыға келеді. Өз байламын, 

ҚР ЖС кооперативтің атқарушы органының қолданыстағы заңнама 

талаптарына сәйкес кез-келген мәміле жасаса алатындығына және мұның шекті 

мөлшерінің кооператив жарғысында көрсетілмегендігіне сілтеме жасай 

отырып, негіздеген. Сондай-ақ талап қою мерзімінің де өтіп кеткендігіне назар 

аударған. Бұл істе кооператив мүшелерінің ақпарат алу құқығының бар 

екендігіне және сол себепті, талап қою мерзімін кепіл шарты жасалған 2008 

жылдан бастап есептеу керектігі жайлы пікір білдірген.    

Алматы қаласының экономикалық сотының 2017 жылдың 10 сәуіріндегі 

№7527-17-00-2/32 шешімінде сипатталған істе өндірістік кооператив мүшесі 

120 млн. теңге мөлшерінде кооператив мүшелерінің қосымша жарна енгізуіне 

қарсы дауыс берген, алайда қалған үш мүшесі қостап дауыс бергендіктен бұл 

шешім қабылданады. Кейін, қарсы болған мүше аталған шешімді жарамсыз деп 

тануды талап етіп сотқа жүгінгенде, шешімнің қабылдауына кооператив 

мүшесінің қарсы болуы аталған шешімді жарамсыз деп тануға жеткіліксіз 

екендігіне сілтеме жасап, сот талапты қанағаттандырудан бас тартады.   

Алматы қаласындағы экономикалық соттың 2017 жылдың 15 ақпанындағы 

№7527-17-00-2/255 шешімінде «Проектремстрой» ӨК мүшесі кезектен тыс 

жалпы жиналыс шақырып, күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша шешім 

қабылдайды. Алайда, ӨК өзге мүшелері бұған қарсы болып, өздерінің кезектен 

тыс жалпы жиналыс жайлы хабардар етілмегендіктеріне сілтеме жасап, 

қабылданған шешімдердің күшін жоюды талап етеді. Істі мазмұны бойынша 

қараған сот, жалғыз мүшенің шешім қабылдай алмайтындығына сілтеме жасап, 

талапты қанағаттандырады.  

Акционердің қоғамды басқару органдарының шешімдерін даулау құқығы. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 14-бабының 1-тармағы 6)-

тармақшасына сәйкес акционердің қоғамның органдары қабылдаған шешiмге 

сот тәртiбiмен дау айтуға құқылы екендігі бекітілген. Сондай-ақ, «Акционерлік 

қоғамдар туралы» ҚР заңының 58-бабының 8-тармағында «Акционер қоғамның 

директорлар кеңесінің осы Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұза 

отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және 

(немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға 

құқылы» екендігі көрсетілген. Ал, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 

59-бабының 1-тармағында егер мәміле жасасу кезінде тараптардың қоғам 

белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, қоғам өзінің атқарушы 

органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне 

дауласуға құқығы бар екендігі жайлы ережені бекітеді.  

Астана қаласындағы экономикалық соттың 2011 жылдың 05 

қыркүйегіндегі No02-4337-11 шешімінде 4% акцияны иеленетін акционердің 

келмеуінің не қарсы дауыс беруінің шешімді қабылдау барысында елеулі 

ықпалы болмағандығына сілтеме жасайды.    

Коммерциялық емес корпоративтік ұйым мүшесінің ұйымды басқару 

органдарының шешімдерін даулау құқығы 
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Отандық сот практикасына жүргізілген талдау басқару органдарының 

шешімдерін даулаудың коммерциялық емес ұйымдардың жекелеген ұйымдық-

құқықтық нысандарында да аса өзекті екендігін көрсетуде. Енді, осы пікірімізді 

қуаттай түсу үшін бірнеше істерге тоқталсақ.  

Ақтау қаласының №2 сотының 2011 жылдың 18 наурызындағы №2-429/15-

11 шешімінде сипатталған істе «Собственник» ПИТК мүшелері осы 

кооперативтің 2009 жылдың 18 наурызында өткізілген жалпы жиналысының 

шешімін жарамсыз деп тану мәселесін көтереді. Алайда, «Тұтыну кооперативі 

туралы» ҚР заңының 24-бабына сәйкес басқару органдарының шешімдеріне 

дау айтудың алты айлық мерзімінің өтіп кеткендігіне сілтеме жасап, сот 

талапты қанағаттандырусыз қалдырады.  

«Казахстанский ПЕН-центр» қоғамдық бірлестігіндегі дауға байланысты 

2013 жылдың 02 сәуіріндегі Алматы қаласындағы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының №2-882/13 шешіміне тоқталсақ. Бұл дауда 

талап қоюшылар «Казахстанский ПЕН-центр» қоғамдық бірлестігіне тиесілі 

ғимараттың жеке кәсіпкерге сыйға тарту жайлы қоғамдық бірлестіктің шешімін 

және осы шешімнің негізінде жасалынған сыйға тарту шартын жарамсыз деп 

тану туралы талаптарымен сотқа жүгінген. Осы ретте, сот қоғамдық бірлестікке 

тиесілі мүлікке билік етудің тәртібінің бұзылғандығына сүйеніп бірлестік 

мүшелерінің шешімін және осы шешімнің негізінде жасалынған сыйға тарту 

шартында ҚР АК 159-бабының 10-тармағына сілтеме жасай отырып, жарамсыз 

деп таниды.  

Павлодар облыстық сотының апелляциялық сот алқасының 2012 жылдың 

17 тамызындағы №3а-1499-12 қаулысында М.Ж. Жумалин есімді тұлғаның 

«Иртыш-4» ПИТК жалпы жиналысының шешімін жарамсыз деп тану талабы 

сипатталады. Талапты қанағаттандырудан бас тарту барысында сот сілтеме 

жасаған дәйектердің бірі, мұнда талап қоюшының ғана мүддесі емес, сонымен 

бірге өзге көптеген тұрғындардың да мүддесі қозғалатындығы және олардың 

хабарсыз қалғандығы болды.   

Сипатталған бұл істерден басқару органдарының шешімдерін даулау 

мәселесінің коммерциялық емес ұйым санатына жататын жекелеген ұйымдық-

құқықтық нысандарда да өзекті екендігін және бұл құқықты жүзеге асырудың 

бірқатар тұстарының реттелмегендігін көреміз. Мысалы, басқару органының 

шешімін қатысушылардың бірі ғана даулауға талпыныс білдіргенде, өзге 

қатысушылардың талапқа қосылатындығы-қосылмайтындығы мәселесі басы 

ашық күйінде қалуда. Сонымен бірге, басқару органдарының шешімдерін 

даулаудың коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың жекелеген 

ұйымдық-құқықтық нысандарына ортақ сауал екендігі, коропративтік ұйым 

санатына коммерциялық ұйымдардың жекелеген нысандарын ғана жатқызумен 

шектелмей, коммерциялық емес ұйымның жекелеген ұйымдық-құқықтық 

нысандарында ендіру қажеттілігін қуаттайды.   
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2.1.4 Корпорация құрылтайшыларының (қатысушыларының) жарғылық 

капиталға салым салу жөніндегі міндеті  

Жарғылық капиталға қойылар талаптың жеңілдетілуі қазіргі таңда әлемдік 

үрдіске айналды. Мысалы, Жапонияда 2006 жылдан бастап жарғылық капиталы 

1 иен мөлшеріндегі кәсіпкерлікпен айналысуға арналған заңды тұлғаны құруға 

жол берілгендігі айтылуда [69]. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 

жылдың 22 сәуіріндегі №220-І заңының 23-бабына сәйкес  құжаттарды 

мемлекеттік тіркеуге өткізу сәтіндегі ЖШС-нің бастапқы жарғылық 

капиталының ең төменгі мөлшері 100 айлық есептік көрсеткіштен кем болмауы 

тиіс болса, ал шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын ЖШС үшін бұл 

талап мүлдем алынып тасталды. Шағын кәсіпкерлік субъектісі болып 

табылатын ЖШС үшін жарғылық капиталдың бастапқы мөлшерінің алынып 

тасталуы 2015 жылдың қаңтар айында қолданысқа енгізілді. Қайнар көздерде 

бұл үрдістің Чикаго экономикалық мектебінен бастау алатындығына назар 

аударылады. Атап айтқанда, аталған мектептің негізін қалаушы Милтон 

Фридманның кәсіпкерлікті дамыту үшін келесідей үш мәселеге назар аудару 

қажет деп, есептегендігі жеткізіледі: 1) кәсіпкерліктің ең басты мақсаты ол 

табыс табу болуы тиіс; 2) кәсіпкерлікті реттейтін ережелердің жоқ болғаны 

немесе мүмкіндігінше азайтылғаны жөн; 3) жеке кәсіпкерлікпен айналысуға 

кеңінен жол ашылуы тиіс [124]. Жарғылық капиталға қойылар талаптың 

алынуына не жеңілдетілуіне қарсы өзінің пікірлерін баспасөз бетінде жиі 

білдіріп жүрген зерттеушілердің бірі ретінде ресейлік зерттеуші                               

Е.А. Сухановты атауға болады. Аталған зерттеушінің пайымдауынша, 

жарғылық капиталдың мөлшерінің азайтылуымен және салынатын салымдарға 

қойылар талаптардың жеңілдетілуімен мүлдем келісуге болмайды. Өйткені, 

мұндай жағдайда «табыстар мен залалдарға қатысты тәуекелді 

экономикалық айналымға қатысушы өзі көтереді» деген ереже жұмыс істемей 

қалады [33, с. 153]. Е.А. Суханов жарғылық капиталға қойылар талапты алып 

тастаудың не жеңілдетудің негізсіздігін алға тартып, оны келесідей 

дәйектермен қуаттайды: - жарғылық капиталға қойылар талапты алып тастау 

туралы ұсыныстар, бар-жоғы континенталдық құқық жүйесіне жататын 

азаматтық құқыққа бөгде бейтаныс американдық заңи конструкцияларды 

ендіру талпынысы ғана болып табылады; - егер, американдық құқық 

жүйесіндегідей жарғылық капиталға талаптың қойылмауы енгізілетін болса, 

онда ол жүйелі түрде ендірілуі тиіс, яғни, тек бір элементін ғана жұлып алып, 

басқасын қалдыруға болмайды... [33, с. 178-182]. Шындығында, жарғылық 

капиталдың несие берушілердің құқықтарын қамтамасыз ету функциясына 

жалпы құқық (англо-американдық) жүйесінде аса мән берілмегенімен, 

континенталдық еуропа елдерінде бұл сұраққа елеулі маңыз беріледі және 

жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерін қалыптастыру талабы шектеулі 

жауапкершілікті алудың билеті іспеттес, деп те сипатталады [125]. 

Жарғылық капитал туралы пікір-таластың 2000-2005 ж.ж. аралығында 

Еуропада қызу талқылануына Еуропалық әділеттілік сотының (European Court 
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of Justice) 1999 жылдың 13 мамырындағы “Centros Ltd”  ісі бойынша шығарған 

шешімі ықпал еткен, деп пайымдаймыз.  

Аталған іске арқау болған оқиғаның қысқаша мазмұнын келесідей 

сипаттауға болады. Данияның екі азаматы, Англия заңы бойынша “Centros Ltd”  

компаниясын құрады. Бірақ, құрылған бұл компания толықтай Дания 

аумағында жұмыс істейді. Құрылтайшылар өздерінің осы арқылы Дания заңы 

бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (limited liability company) 

жарғылық капиталының ең төменгі мөлшеріне қойылар талапты айналып 

өткілері келгендіктерін алға тартады. Ал, даниялық тіркеуші орган мұның заңға  

қайшы екендігіне сілтеме жасап, аталған заңды тұлғаның өкілдігін тіркеуден 

бас тартқан. Бұл істе Еуропалық әділеттілік соты тіркеуден бас тартудың 

заңсыз екендігі жайлы шешім шығарады және оны келесідей дәйектермен 

негіздейді. Біріншіден, Еуропалық Одаққа мүше елдердің бірінде құрылған 

заңды тұлғаның өзге мүше мемлекеттердің кез-келгенінің аумағында 

кәсіпкерлікпен айналысуға құқығы бар [71, р. 1066]. Екіншіден, несие 

берушілердің және өзге де үшінші тұлғалардың құқықтарын қорғау 

қажеттілігін басшылыққа ала отырып, тіркеуден бас тартуға болмайтындығына 

және аталған тұлғалардың құқықтарын өзге жолдармен қорғауға 

болатындығына назар аударылды [126]. Бұл өз кезегінде Еуропалық Одаққа 

мүше-мемлекеттердің арасындағы заңды тұлғаларды тіркеу бәсекелестігіне 

алып келді. Кәсіпкерлікпен айналысқысы келген тұлғалар компанияны Англия 

заңы бойынша тіркеп, бірақ толықтай шаруашылық қызметті Еуропалық 

Одақтың өзге елдерінде атқара бастады. Мысалы, Германияда 2005 жылғы 

дерек бойынша 23 496 GmbH тіркелген болса, Англия заңы бойынша тіркелген  

3 195 компанияның өкілдігі ашылған [69]. Ал, негізі әдебиетте Германияда 1 

млн. жуық ұйымның ГмБХ нысанында құрылғандығы жөнінде дерек 

келтіріледі [111, с. 149]. 

Заңды тұлғаны құру барысындағы жарғылық капитал туралы талаптардың 

қойылуының жағымсыз тұстары ретінде әдебиетте келесілер аталады [70]:   

- бұл кәсіпкерлікпен айналысқысы келетін тұлғаларға қажетсіз тосқауыл;  

- несие берушілердің жаңылыс ойлауына жол ашады: мысалы, ЖШС-нің 

неміс құқығындағы баламасы ГмБХ-ның жарғылық капиталы €25 000 кем 

болмауы тиіс. Айталық, құрылтайшылар осы қажетті соманы тиісінше 

жарғылық капиталға салды және кейіннен ГмБХ бұл сомаға құны €25 000 

тұратын жаңа автокөлік сатып алады. Енді жаңа болмауы себепті, сатып 

алынған автокөліктің құны автоматты түрде €20 000 дейін арзандайды. Несие 

берушілер заңды тұлға €25 000 мөлшерінде жауап береді деп ойлағанымен, 

шынайы мүлкі €20 000 құрайды;  

- жарғылық капитал несие берушілердің құқықтарын қорғауға қауқарсыз. 

Осы себепті, несие берушілердің құқықтарын қорғаудың балама 

жолдарының да жеткілікті екендігі айтылады. Мысалы, тараптар арасындағы 

шартқа қажетті ережелерді енгізу арқылы өз құқықтарыңның қорғалуына қол 

жеткізуге болады [70].   
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Дегенмен, мұның барлық жағдайға келе бермейтіндігіне де назар 

аударылады. Мысалы, тараптардың арасында шарттық қатынастар жоқ немесе 

бір тараптың нарықтағы үстемдік жағдайына байланысты екінші тарап ол 

ұсынған ережелерге келісуіне тура келетін оқиғалар болуы мүмкін [72, р. 341-

364].  

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жарғылық капитал термині негізінен 

коммерциялық заңды тұлғаларға қатысты қолданылады [170]. Әдебиетте 

жарғылық капиталдың келесідей функцияларды атқаратыны көрсетіледі [141, 

с.278]: 1) бастапқы капитал функциясы, кәсіпкерлік істі жаңа бастаған 

алғашқы кезеңге қажетті мүлікті білдірсе; 2) айқындаушы функциясы арқылы 

қатысушының жалпы мүліктегі үлесі айқындалмақ; 3) шектеуші функциясы, 

әдетте қатысушы салған салымының шегінде ғана заңды тұлға қызметіне 

байланысты тәуекел етеді; 4) жарғылық капиталдың келесі қамтамасыз ету 

функциясының несие берушілердің мүдделерін қорғауға бағытталғаны 

айтылады.  

Енді, осы функцияларды іске асырудағы жарғылық капиталдың 

қаншалықты қауқарлы екендігін айқындау үшін отандық кәсіпкерлердің үлкен 

сұранысына ие болған ЖШС  нысанындағы жарғылық капиталдың қолданысын 

қарап көрелік. Негізі, 2017 жылдың 01 тамызына дейінгі дерек бойынша шағын 

кәсіпкерлік субъектілерінің саны 201 315 құраса, ал орта кәсіпкерлік 

субъектілерінің саны 2 637 құраған [127]. Ал, шаруашылық серіктестіктің өзге 

нысандарындағы жарғылық капитал институтының және өзге де 

ерекшеліктеріне бұған дейін де зерттеушілер  көңіл бөлген еді [128, с.126-183].  

Шаруашылық серіктестік қатысушысының жарғылық капиталға салым 

салу міндеті 

Құрылтай құжаттарында жарғылық капиталдың мөлшері ретінде 

жарияланған соманың әрдайым сақтала бермейтіндігі жайлы «Мәншүк» ЖШС 

туындаған дауға ғылыми талқылаулардың бірінде тоқталған едік [129, с. 529-

530].  

Отандық сот тәжірибесіне жүргізілген талдау осы категориядағы істер 

бойынша отандық соттарда ортақ ұстанымның бар екендігін көрсетуде. 

Мысалы, Атырау облыстық сотының кассациялық сот алқасы қабылдаған 2012 

жылғы 15 наурыздағы №2к-98/2011 қаулысында келесідей іс сипатталады. «Аят 

Каспий» ЖШС-нің конкурстық іс басқарушысы осы серіктестіктің жалғыз 

қатысушысы Ж.Құрмановтан 12 000 000 теңге мөлшеріндегі жарғылық 

капиталды қалпына келтіруін сұрап, сотқа жүгінеді. Алайда, сот талап-арызды 

қанағаттандырусыз қалдырады. Ал, Алматы қалалық сотының азаматтық істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №2а-

7902/16 қаулысында келесідей іс сипатталады. «ALIMP GROUP 

Стройматериалы» ЖШС-нің конкурстық іс басқарушысы осы серіктестіктің екі 

қатысушысынан 11 505 000 теңгені өндіріп алу туралы талаппен сотқа 

жүгінген. Алайда, сот қатысушылардың жарғылық капиталға салым салу 

жөніндегі міндеттерін тиісінше атқарғандығына сілтеме жасай отырып, талап-

арызды қанағаттандырудан бас тартады.  Ал, Алматы қалалық сотының 



72 

азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2014 

жылдың 05 наурызындағы №2а-1208/14 қаулысында қатысушының серіктестік 

құрылғаннан кейін қаржыландыруды жалғастыра беру міндетінің ЖШС туралы 

заңның 12 бабында қарастырылмағандығына сілтеме жасалған. 

Астана қаласының Алматы аудандық сотының 2015 жылдың 27 сәуіріндегі 

№2-2855/15 шешімінде «АстанаГеоПроектСервис» ЖШС-нің конкурстық іс 

басқарушысы осы серіктестіктің бұрынғы қатысушысы С.Ж. Дабыловтан 

жарғылық капитал сомасын өндіріп алу туралы ісі сипатталған. Бұл істе 

жауапкер С.Ж. Дабылов серіктестіктің жарғылық капиталындағы өзінің үлесін 

2009 жылы өзге тұлғаға сатқандығына және серіктестіктің банкроттығының 

арада бірнеше жыл өткеннен кейін орын алғандығына сілтеме жасап талапты 

қанағаттандырмауды сұрайды. Алайда, сот бұл істе талап-арызды 

қанағаттандыру жайлы байламға келеді. Бірінші сатыдағы соттың бұл шешімін, 

апелляциялық алқа да 2015 жылдың 09 шілдесіндегі 2а-2913-15 қаулысымен 

құптаған. 

Шын мәнінде, ЖШС-і қызмет ету барысында өз міндеттемелерін тиісінше 

орындауға қауқарсыз болған ретте несие берушілердің талаптарының 

орындалмай жатуы тәжірибеде жиі кездеседі. Салық комитетінің ресми 

сайтынан таратылу үстіндегі заңды тұлғалар жайлы ақпаратты және олардың 

үшінші тұлғалардың яғни, өз жұмысшыларының, шарт бойынша әріптестерінің, 

салық органдарының алдындағы аса үлкен сомадағы борыштары жайлы 

деректерді оқуға болады. Бірнеше ЖШС-нің ісін көрнекі мысалы ретінде алып 

қаралық. «Донское» ЖШС-нің таратылу сәтіндегі жалпы қарызы 62,805,084 

теңгені құраған. Мұның 3,499 теңгесі бірінші кезектегі, ал 1,237,199 теңгесі 

екінші кезектегі және 61,560,465 теңгесі төртінші кезектегі несие берушілердікі 

екендігін көреміз. «СтройСнаб сервис ЛТД» ЖШС-нің таратылу сәтіндегі 

жалпы қарызы 1,460,363 теңге болса, мұның 1,432,947 теңгесін екінші кезектегі 

несие берушілерге өтеуі тиіс болған. Ал, екінші кезектегі несие берушілер 

санатына жұмысшылардың алдында өтелуге жататын жалақы бойынша 

міндеттеменің де кіретіндігі мәлім. Осы сынды тәжірибеде орын алып жатқан 

оқиғаларды көптеп келтіруге болады.  

Ал, П. Беренс өзінің зерттеуінде жарғылық капиталдың сақталуына 

бағытталған механизмдердің неміс құқығында жұмыс істейтіндігі жайлы 

деректерді келтіреді. Сондай механизмдер санатына өз капиталы мен жарғылық 

капитал арасындағы көрсеткіш теріс болған жағдайда қатысушыларға төлемдер 

төленбейтіндігі жайлы ережені жатқызады [59, с. 279-281]. 

Осы себепті де әдебиетте «жауапкершілігі шектеулі серіктестік» деп 

аталынатын бұл коммерциялық ұйымның дәстүрлі атауының дұрыс 

берілмегендігіне назар аударылады. Өйткені, қатысушылардың салған 

салымдары серіктестіктің меншігіне өтеді және оның қатысушылары 

серіктестіктің борышы бойынша «салған салымдарының мөлшерімен 

шектелген жауаптылықты» емес, тек осы салымдарды жоғалту қаупін ғана 

көтереді [130, с. 229]. 
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ЖШС туралы ҚР заңының 25-бабының 3-тармағында жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктің мәлімделген жарғылық капиталы нақты жарғылық 

капиталынан асып кеткен кезде серіктестікке қатысушылар кредит берушілер 

алдында жарғылық капиталдың өз капиталынан асып кеткен сомасында 

серіктестіктің борыштары бойынша ортақ субсидиялық жауапкершілікті 

мойнына алатындығы жөнінде ереже бекітілген. Осы норманың сот 

тәжірибесіндегі қолданысына талдау жүргізсек. Мысалы, Қостанай облыстық 

сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2010 жылдың 06 

қаңтарындағы №2а-1952/16 қаулысында сипатталған іске назар аударсақ. Бұл 

істе «Транзит-Тайра» ЖШС конкурстық іс басқарушысы сотқа жүгініп, осы 

серіктестіктің жалғыз қатысушысы Б.К. Сейдахметовтан жарғылық капиталға 

салынбаған 103000 теңге мөлшеріндегі салымын өндіріп алу туралы талап 

қойған. Осы істе сот мазмұны жоғарыда келтірілген нормаға сілтеме жасай 

отырып, істі шешкен.  

Ал, келесі бір істе конкурстық іс басқарушы талап қойған ретте 

серіктестіктің құрылтай құжаттарында қатысушылардың жарғылық капиталды 

қалыптастырғандығы туралы айтылғандығына сілтеме жасай отырып, сот талап 

арызды қанағаттандырудан бас тартқан. Мысалы, Астана қаласының 

апелляциялық сатыдағы сотының 2010 жылдың 31 мамырындағы №2а-1177 

қаулысы.  Ал, Павлодар облыстық мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2015 жылдың 18 маусымындағы №2-2494/2015 

шешімінде серіктестіктің жарғылық капиталының 100% қалыптасқандығы 

туралы жарғыда айтылғанымен, мұны растайтын құжаттарды қатысушының 

ұсына алмағандығына сілтеме жасай отырып, жарғылық капиталды қалпына 

келтіру туралы конкурстық іс басқарушының талабы қанағаттандырылған.  

Ал, Қостанай облыстық сотындағы кассациялық сот алқасының 2015 

жылдың 29 шілдедегі №2к-474 қаулысында келесідей іс сипатталады. Атап 

айтқанда, бұл істе «АстанаГеоПроект Сервис» ЖШС 2007 жылдың 23 

ақпанында тіркелген және жалғыз қатысушысы ретінде С.Ж. Дабылов 

көрсетілген. Жарғылық капиталының мөлшері 5 000 000 теңге деп көрсетілген. 

2009 жылдың 19 наурызында С.Ж. Дабылов өзіне тиесілі 100% үлесті                      

Ж.С. Қорғанбековке сатады. Серіктестік 2012 жылы банкроттыққа ұшыраған 

сәтте конкурстық іс басқарушы жарғылық капиталдың шын мәнінде 

қалыптастырылмағандығына сілтеме жасап, 5 000 000 теңгені                                                 

Ж.С. Қорғанбековтен өндіріп алмақ болып сотқа жүгінеді. Алайда, істі мазмұны 

бойынша қараған сот жарғылық капиталды қалыптастыру бойынша талаптың 

қазіргі қатысушыға емес, бұрынғы қатысушы атап айтқанда, С.Ж. Дабыловқа 

қойылуы керек екендігіне назар аударады.  

Сондай-ақ жарғылық капиталға пайдалану құқықтарын салу кезінде де 

құқықтық нормалар арасында қайшылықтар туындап жатады. Атап айтқанда, 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 551-бабының 1-тармағында 

жалға берушінің келісімімен жалға алушының жалға алынған мүлікті жарғылық 

капиталға салым ретінде сала алатындығы көрсетілген. Сондай-ақ Жарғылық 

капиталға пайдалану құқығы салынған ретте «Жауапкершілігі шектеулі және 
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қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 23-бабының 

5-тармағына сәйкес жалпы жиналыстың келісімінсіз мерзімінен бұрын ондай 

құқықтарды алуға болмайды. Бірақ, жалға алушы жалға алу төлемақысын 

қатарынан бірнеше рет төлемесе қалай болмақ? Жалға алушы тарапынан 

шартты өрескел бұзулар орын алса, жалға беруші шартты бір жақты бұзып 

жалға берілген мүлікті кері талап ете алады ма? Пайымдауымша, ала алуы тиіс. 

Өйткені, жарғылық капиталға салым ретінде салуға келісім берген бастапқы 

кезеңде жалға алушының өз міндеттерін тиісінше орындайтындығы 

пайымдалған болатын. Бұл мәселені реттеудің бір нұсқасы ретінде отандық 

заңнамада, «Жауапкершілігі шектеулі қоғам туралы» РФ Заңының 15-бабының 

3-тармағындағыдай ережені де бекітуге болар еді, деп пайымдаймын. 

1965 жылғы 06 қыркүйектегі «Акционерлік қоғамдар жөніндегі» Германия 

Заңының 7-бабы бойынша акционерлік қоғамның ең төменгі жарғылық 

капиталы 50 мың еуроны құрайды. 8-бабына сәйкес акцияның номиналдық 

құны кемінде 1 еуроны құрауы қажет. Акциялар бөлінбейді. Ал, 327 а –бабына 

сәйкес 95% акцияға ие акционерге ұсақ акционерлердің акциясын беру туралы 

жалпы жиналыс шешім қабылдай алады [131]. 

РФ қолданыстағы заңнамасындағы ЖШҚ үшін қарастырылған жарғылық 

капитал сомасы (10 000 рубль) тым аз екендігіне назар аударылады. Алайда, 

бұл нысанды таңдаған шағын және орта кәсіпкерліктің субъектілерінің де 

мүдделері ескерілуі керектігі айтылады. Сонымен бірге, заңды тұлғаның 

активтерінің жарияланған жарғылық капиталға сәйкес екендігі мемлекеттік 

органдар тарапынан бақылануы қажеттігі және сәйкессіздіктер айқындалған 

ретте құқықтық санкцияларды қарастыру керектігі де білдірілуде [44, с. 113].   

М.Г. Ионцев өзінің еңбегінде акционердің жарғылық капиталға салған 

ақшасына немесе мүлкіне меншік құқығы қоғамға ауысатынына, ал, есесіне 

акционерде ұсынылған акцияларға меншік құқығы пайда болатынына назар 

аударады. Сондай-ақ, аталған автор жарғылық капиталға салым ретінде 

мерзімді пайдалану құқығы (жалға алу, шығармашылық қызметтерінің 

нәтижелеріне құқық және т.б.) ұсынылған реттерде жағдайдың өткірлене 

түсетінін жеткізеді. Осы ретте, М.Г. Ионцев тәжірибеде орын алған мына бір 

оқиғаны мысалы ретінде келтіреді: акционерлік қоғам жарғылық капиталының 

19% екі пайдалы («пайдалылығы» бәріне бірдей түсінікті де болмаған) үлгіні 

айрықша емес қолдану құқығымен ұсыну арқылы төленген.  Осы ретте, қоғам 

мен акционерлердің және үшінші тұлғалардың арасындағы қоғамның 

жарғылық капиталын құрайтын мүліктік игіліктер мен мүліктік құндылықтарға 

қатысты туындайтын қатынастарды реттейтін нормаларды заңнамаға енгізудің 

объективті қажеттілігі айқын көрінуде [53, с. 54].  

Өндірістік кооператив мүшесінің мүліктік жарна салуы 

«Өндірістік кооператив туралы» ҚР заңының 10-бабының 1-тармағы 3)-

тармақшасына сәйкес ӨК мүшелері кооперативтiң құрылтай құжаттарында 

көзделген тәртiппен, жолмен және мөлшерде кооператив мүлкiне мүлiктiк 

жарна енгiзуге міндетті. 

Акционердің жарғылық капиталға салым салу міндеті 
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Атап айтқанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 

Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы №415 заңының 10-бабына 

сәйкес қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері тиісті қаржы 

жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 

заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 50000 еселенген мөлшерінде 

болады. Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі қаржы нарығындағы жұмыс 

істегісі келген акционерлік қоғамдарға қойылатын талапты бұдан да қатайта 

түседі. Мысалы, «Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен 

қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы негізінде банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық 

капиталының ең аз мөлшерлері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №127 Қаулысына сәйкес жарғылық 

капиталдың ең аз мөлшері келесідей сипатта бекітіледі: 

1) Ұлттық почта операторы үшін - 1 (бір) миллиард теңге; 

2) ипотекалық ұйымдар үшін - 800 (сегіз жүз) миллион теңге; 

3) жоғарыдағы 1) - 2) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, 

банктік қарыз операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар үшін - 800 (сегіз жүз) 

миллион теңге; 

4) банк операцияларының өзге түрлерін жүзеге асыратын басқа ұйымдар 

(шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру немесе 

банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау операцияларын 

жүзеге асыру қызметінің ерекше түрі болып табылатын заңды тұлғаларды 

қоспағанда) үшін - 5 (бес) миллион теңге. 

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 

реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы №131 

қаулысымен бекітілген Нұсқаулықта жаңадан құрылған сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері келесідей 

бекітілген еді:  

- "жалпы сақтандыру" саласы бойынша лицензия алған кезде - 1 100 000 

000 (бір миллиард жүз миллион) теңге;  

- "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензия алған кезде - 1 200 000 

000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңге;  

- "жалпы сақтандыру" саласы бойынша және қайта сақтандыру бойынша 

лицензия алған кезде 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңге;  

- "өмірді сақтандыру" саласы бойынша және қайта сақтандыру бойынша 

лицензия алған кезде - 1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) теңге;  

- қайта сақтандыруды айрықша қызмет түрі ретінде жүзеге асыру арқылы 

қайта сақтандыру бойынша лицензия алған кезде - 1 000 000 000 (бір миллиард) 

теңге. 

Тәуекелі жоғары осы сынды салаларда жұмыс істейтін ұйымдардың 

жарғылық капитал мөлшеріне жоғарыда көрсетілгендей арнайы ережелер 

арқылы қатаң талаптың қойылуы түсінікті де.  Отандық акционерлік қоғам 

қызметіне осындай қатаң талаптың қойылуы, даму жолы ертеден нарықтық 

экономика соқпағымен келе жатқан елдерден көшкен сияқты көрінеді. Мысалы, 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000148#z10


76 

Еуропалық Одақтың 1976 жылдың 13 желтоқсанындағы екінші директивасына 

назар аударсақ. Аталған директиваның 6-тармағында Еуропалық Одаққа мүше-

мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін компаниялардың жарғылық 

капиталының ең төменгі мөлшері 25 000 еуродан  кем болмауы тиістігі 

бекітілген. Директиваның қабылдануына қатысушылар мен несие берушілердің 

құқықтарын тиісінше қорғау ниетінің ықпал еткендігі айтылады.   

Сондай-ақ, директива мәтініндегі «компания» сөзін, мүше-мемлекеттердегі 

келесідей ұйымдық-құқықтық нысандарға қолдану керектігі айтылады:  

- Бельгияда: la société anonyme / de naamloze vennootschap;  

- Данияда : aktieselskabet;  

- Францияда: la société anonyme; 

- Германияда: die Aktiengesellschaft; 

- Ирландияда : the public company limited by shares, the public company 

limited by guarantee and having a share capital; 

- Италияда : la società per azioni; 

- Люксембургта: la société anonyme; 

- Голландияда : de naamloze vennootschap; 

- Англияда: the public company limited by shares [138]. 

Байқағанымыздай, Еуропалық Одақтың екінші директивасында бекітілген 

жоғарыдағы талап тек, акционерлік қоғамға қатысты ғана қолданылады.  

 

2.2 Корпорация қатысушыларының өз құқықтарын жүзеге асыру 

барысында туындауы мүмкін «түйіткілді жағдай» ұғымының 

сипаттамасы 

2016 жылы «Фирма Автодорсервис» ЖШС қатысушыларының арасындағы 

корпоративтік дауға қатысты Алматы қаласындағы экономикалық соттың 2016 

жылдың 24 тамызындағы №7527-16-00-2/6050 шешімі қабылданған еді. 

«Фирма Автодорсервис» ЖШС-нің қатысушылары арасындағы бұл дау 

отандық заңнама мен сот тәжірибесінің келесідей ақтаңдақ тұстарын айшықтай 

көрсетті, деп пайымдаймыз: 1) ЖШС қатысушыларының ортақ бір келісімге 

келе алмауынан туындайтын жағдайды шешудің орныққан ұстанымының жоқ 

екендігі айқындалды; 2) ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы ұсынатын 

мүмкіндіктердің толықтай пайдаланылмай жатқандығы белгілі болды; 3) ЖШС 

және оның қатысушысы арасындағы қатынастардың құқықтық табиғатының 

толықтай зерттелмегендігі айқын көрінді.  

Басқару сауалдарына байланысты қатысушылардың ортақ келісімге келе 

алмауын американдық доктринада дедлок (шарасыз жағдай) терминімен 

сипаттайды. Дедлок жағдайына байланысты заң шығарушының, сот 

органдарының ұстанымы қандай болуы тиіс? Қатысушылардың арасындағы 

туындаған осы бір түйіткілді жағдайды шешуге заң шығарушы, сот органдары 

тікелей араласуы тиіс пе, әлде, үнсіз бақылаушы кейпіне енуі қажет пе?  

Сонымен жоғарыда сипатталған сауалдарға жауапты “deadlock” немесе 

“шарасыз жағдай” ұғымының мазмұнын ашудан бастасақ. Мысалы, АҚШ-тың 

Нью-Джерси штатының Бизнес Корпорациялары жөніндегі Актісінің 14A:12-7 
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бөлігінде «дедлоктың» мына жағдайда туындайтындығын айтады: “ егер «екі 

рет өткізілген жылдық жалпы жиналыстағы дауыс беру барысында 

корпорацияның қатысушыларының дауыстар саны бөлініп, директорды 

тағайындау мүмкін болмаса» 1 тармақтың ережелеріне сәйкес сот келесідей 

жағдайда іске араласуы мүмкін,..” [73]. Ал, ресейлік зерттеуші Д.Степанов 

болса, басқаруға қатысты шешімдердің қабылдануына бірден-бір жауапты 

тұлғаның корпорация қатысушылары екендігіне назар аударып, ал осы 

тұлғалардың басқаруға қатысты ортақ бір мәмілеге келе алмауын дедлок 

ретінде сипаттайды [39, с. 64-65]. Professor O’Neal жабық корпорациялардың 

басым бөлігіндегі қатынастардың құрылтайшылар (қатысушылар) арасындағы 

адами қатынастарға негізделетіндігіне және корпорация қызметіне қатысты 

«ақылға қонымды үміттерінің (reasonable expectations)» болатындығына назар 

аударады: “Жабық корпорацияларға қатысушылардың арасындағы адами 

қатынастар нашарлаған кезде қатысушылардың «ақылға қонымды үміттерін» 

мысалы, жұмыс орнының сақталатындығын немесе бизнесті жүргізуге ешбір 

тосқауылсыз қатысуын іске асыру қиындай түспек. Басқалай айтқанда, 

қатысушылардың арасындағы адами қатынастар бұзылған ретте үлестің басым 

бөлігіне ие қатысушы ықпал ету тетіктері қолында болғандықтан ұсақ үлеске ие 

қатысушымен жасалынған еңбек шартын бұзуға және оны басқару шешімдерін 

қабылдау процессінен шеттетуге қауқарлы болмақ. ... Осы тұста «ақылға 

қонымды» ұғымы көмекке келмек...” [61, р. 374-382]. Қатысушылардың 

“ақылға қонымды үміттері” жайлы дәйектерді A.W. Chesterton Co. v. Chesterton 

арасындағы даудан да кездестіруге болады. A.W. Chesterton Co. компаниясы  

1885 жылғы құрылған сәтінен бастап жабық корпорация нысанында болған. Ал, 

1985 жылы Артур Честертонды қоса алғандағы A.W. Chesterton Co. 

компаниясының барлық қатысушылары салықтық жеңілдіктерге ие болу үшін 

компанияның нысанын өзгертуге келіседі. 1990 жылы Артур Честертон  A.W. 

Chesterton Co. компаниясындағы өзіне тиесілі үлесін толықтай өзінің 

бақылауындағы екі корпорацияға бөліп беруді жсопарлайды. Артур 

Честертонның бұл қадамы A.W. Chesterton Co. компаниясының қолданып 

келген салықтық жеңілдіктерінен айрылып қалуына әкеледі. Өйткені, 

қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес салықтық жеңілдікті тек 

қатысушылары жеке тұлғалардан ғана құралған компания пайдалана алатын. 

Артур Честертонның осы әрекеті себебінен күткендегідей табыс ала алмаған 

өзге қатысушылар А. Честертонға талап-арыздарымен жүгінеді. Талап-арызды 

қанағаттандыру барысында сот тарапынан жоғарыда аталған ‘reasonable 

expectations’ ережесіне де сілтеме жасалады [61, р. 382].  

Сондай-ақ Д.Степанов келесідей белгілерді а) мұндай шешімдерді 

қабылдамастан корпорацияның бұдан арғы қызметті жалғастыруы мүмкін 

болмайтын жағдайда шешімнің қабылданбауы және ә) осы шешімді қабылдауға 

бағытталған қатарынан жасалған екі сәтсіз талпыныстың болуы дедлокты 

сипаттайтын критерийлер болуы тиіс, деген пайымдарын жеткізеді. Сондай-ақ 

аталған критерийлер заң немесе сот практикасы деңгейінде бекітілуі тиіс, деген 

пікірлерін ортаға салады [39, с. 67-70]. Дуглас Молл өзінің зерттеу еңбегінде 
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АҚШ-тағы Бизнес Корпорациялардың Модельдік Актісінің 14.30(а)(2)-

тармағына берген түсініктемесінде, американдық заң шығарушының дедлоктың 

екі деңгейде туындауы мүмкін екендігін бекіткендігіне назар аударып,  

директорлар деңгейінде орын алған дедлок жағдайында корпорацияны таратуға 

тек келесідей алғышарттар болған кезде ғана жол берілетіндігін алға тартады: 

біріншісі, қатысушылар аталған дедлокты бұзуға қауқарсыз болса, екіншісі, 

корпорацияға «орны толмас залал» келуі мүмкін болса не келтіріп жатса немесе 

қатысушылардың пайдасына бизнесті жүргізу бұдан әрі мүмкін емес жағдайда, 

сондай-ақ қатысушылар деңгейінде орын алған дедлок барысында мысалы, егер 

қатысушылар екі жыл бойы директорларды тағайындай алмай жатса, бұл  

корпорацияны таратуға негіз болатындығы жайлы деректер келтіреді [62,                                  

р. 775-778].    

Отандық іскерлік айналымда «иесіз үлестерге» қатысты қалыптасқан 

жағдайды белгілі-бір деңгейде дедлок ретінде сипаттауға болатындығына біз өз 

еңбектерімізде тоқталған едік [132, б. 90].  

Табысты бөлу туралы шешімнің қабылдануы ЖШС қатысушылары 

кездесетін келесі бір көкейкесті мәселе болуда.  Серіктестіктің жалпы 

жиналысының таза табысты бөлмеу туралы шешім қабылдай алатындығы сот 

практикасымен қуатталады. Мысалы, Ақтөбе облыстық сотының апелляциялық 

сот алқасының 2012 жылдың 26 маусымындағы №2а-761/2012 шешімі. Сондай-

ақ, СҚО сотының апелляциялық сот алқасының 2011 жылдың 19 қазанындағы 

№2а-1425/2011 қаулысында келесідей іс сипатталады. Атап айтқанда, бұл істе 

«Титан» ЖШС қатысушысы Л.Ю. Иващенко таза табысты бөлу туралы 

талабымен сотқа жүгінген. Сот процессі барысында аталған серіктестіктің үш 

қатысушысының бар екендігі және олардың 50, 25 және 25% үлестен 

иеленетіндіктері белгілі болды. Жарғылық капиталдың 50% ие Л.Ю. Иващенко 

таза табысты бөлу туралы дауыс берсе, ал қалған екі қатысушы бөлмеу туралы 

дауыс берген. Бұл ретте, сот таза табысты бөлуді міндеттеуге болмайтындығы 

жайлы байлам жасалған. 

Дәл осындай жағдай келесі бір істе де қалыптасқан. Алматы қалалық 

сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық алқасының 

2016 жылдың 08 маусымындағы №2а-2537 қаулысында «SSM-Oil» ЖШС таза 

табысын бөлу туралы сауал жалпы жиналыстың күн тәртібіне шығарылады. 

Жарғылық капиталдың 60% үлесіне ие қатысушы таза табысты серіктестік 

қызметін ары қарай дамыта түсуге жұмсау жайлы шешімге дауыс берсе, ал 40%  

үлеске ие қатысушы бұған қарсы болады. Сот жалпы жиналысты өткізу 

тәртібінде ешбір кемшілік кетпеген деп тауып, жалпы жиналыстың таза 

табысты бөлмеу туралы шешімін заңды деп таниды.  

Дедлокты талдау барысындағы сот органдары кездесетін маңызды 

сауалдардың санатына - істі қараушы соттың дедлокқа қатысты реакциясының 

қандай болуы керектігі және бұл жағдайды шешудің қандай құқықтық 

механизмдері бар, деген мәселелерді жатқызуға болады.  

Туындаған дедлокты үлесті мәжбүрлеп сатып алу арқылы шешуге 

болмайтындығы жайлы байлам ресейлік сот практикасында «Производственно-
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коммерческая фирма "Фалкон"» ЖШҚ қатысушыларының арасында туындаған 

дауда жасалған еді [133, б. 197-199]. Атап айтқанда, РФ ЖС экономикалық 

даулар жөніндегі сот Алқасы қатысушыларға тиесілі үлестер тепе-тең осындай 

жағдайда қатысушылар құрамынан шығару механизмінің тек қатысушылардың 

өз міндеттемелерін өрескел бұзғандығы не қатысушының іс-қимылының 

қоғамның қызметін бұдан әрі жалғастыруға мүмкіндік бермейтіндігі немесе 

қиындата түсетіндігі дәлелденген ретте ғана қолдануға болады деп 

пайымдайды.  Ал, бұл дауда бұл айқын емес. 

Қоғамның қатысушыларының арасындағы бір-біріне деген сенімсіздік 

деңгейі шарықтау шегіне жеткен ретте және ешбірінің іс-қимылында құқыққа 

қайшылық айқын байқалмаған ретте тараптарға бұдан әрі корпоративтік 

қатынастарды жалғастырудың орындылығы туралы мәселені қарастырған жөн. 

Нәтижесінде, тараптар қоғамды тарату туралы не қатысушылардың бірі 

қоғамнан өз еркімен шығатындығы жайлы байлам жасауы мүмкін. Мұндай 

байламды шетелдік тәжірибеде қуаттайды. Атап айтқанда, Түркияның Сауда 

Кодексінің 636-бабының 2-тармағында келесідей ереже бекітілген: «(2) Егер, 

ұзақ уақыт бойы компанияның басқару органдарының бірі жоқ болса немесе 

қатысушылардың жалпы жиналысы өткізілмесе, онда қатысушылардың не 

серіктестік несие берушілерінің бірінің талап етуі бойынша сауда істері 

жөніндегі сот, жағдайды Заң талаптарына сай түзетуге уақыт беруі мүмкін. 

Егер, жағдайды түзету мүмкін емес болса, онда сот компанияны тарату жайлы 

шешім қабылдайды. (3) Компания қатысушыларының кез-келгені осы негіздер 

орын алған ретте компанияны тарату туралы талап-арызымен сотқа жүгіне 

алады. Алайда, сот компанияны таратудың орнына үлестің нарықтық құнын 

төлей отырып, талап қоюшы-қатысушыны компаниядан шығару жайлы немесе 

бұл жағдайды реттестіруге икемді және ақылға қонымды өзге де балама 

шешімді қабылдауы мүмкін...» [74, р. 459]. 

Қазақстандық сот практикасында да осыған ұқсас байламдар жасалған 

істерді кездестіруге болады. Мысалы, ОҚО сотының азаматтық және әкімшілік 

істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2015 жылдың 05 мамырындағы № 

2а-1117/2015 ұйғарымында сипатталған істе де сот қатысушылардың 

арасындағы басқаруға қатысты мәселенің серіктестіктің жалпы жиналысында 

шешілуі тиістігіне, ал соттың бұл мәселеге килігуге құзіретінің жоқтығына 

сілтеме жасаған еді. Сондай-ақ РФ Жоғарғы Сотының 2015 жылдың 20 

шілдесіндегі №А40-56632/2014 іс бойынша қабылданған №305-ЭС15-2706 

ұйғарымында келесідей қызықты байламдар жасалған: «...Аймақтық соттың 

жасаған бұл байламы қате болып табылады. Корпоративтік даудың 

тараптарының арасында үлестің теңдей бөлінуі қатысушыны қоғамнан шығару 

талабын қанағаттандырудан  бас тартуға негіз бола алмайды.  

Жауапкершілігі шектеулі қоғамдар жөніндегі Заңның 10-бабына сәйкес 

қоғамның жарғылық капиталының кемінде он пайыз үлесіне ие қатысушылар, 

өз міндеттерін өрескел бұзатын не өзінің әрекеті (әрекетсіздігі) арқылы 

қоғамның қызметін жалғастыруға мүмкіндік бермейтін немесе оны едәуір 
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қиындата түсетін қатысушыны сот тәртібімен қоғамнан шығаруды талап етуге 

құқылы.   

Қатысушыны шығару құқықты қорғаудың арнайы корпоративтік тәсілі 

болып есептеледі және бұл тәсілдің мақсаты қатысушылардың бірінің іс-

қимылы арқылы қоғамның қалыпты жұмысына келтірілген тосқауылдарды 

алып тастау болып табылады. ...Дәл осы істегідей үлестер екі қатысушының 

арасында тепе-тең бөлінген кезде сот әрбір қатысушының жасаған 

құқықбұзушылығына баға беруі, аталған құқықбұзушылықтың қоғамға 

келтірген теріс салдарларын талдауы тиіс.  

Егер, қатысушыны қоғамнан шығару туралы талап-арызбен өзіде 

құқықбұзушылыққа жол берген қатысушы жүгінетін болса, онда мұндай талап-

арыз қанағаттандырылмауы тиіс. Сонымен, үлестердің тепе-тең болуы 

қатысушыны қоғамнан шығару туралы талап-арызды қанағаттандырмауға 

дербес негіз болады деп пайымдаған аймақтық сот жауапкершілігі шектеулі 

қоғамдар жөніндегі Заңды дұрыс қолданбаған» [134]. Мысалы, РФ Жоғарғы 

Соты өзінің ұйғарымдарының бірінде келесідей пікір білдіреді “Қоғамдағы 

тепе-тең үлесті иеленетін қатысушылардың арасындағы өзара сенімсіздік 

деңгейі шарықтау шегіне жеткенде және қос тараптың да ұстанымдары заңға 

қайшы келмеген ретте корпоративтік қатынастарды бұдан әрі жалғастырудың 

орындылығы туралы сауалды қарастырған жөн. Нәтижесінде, қатысушылары 

қоғамды тарату туралы ортақ байламға келуі мүмкін немесе қатысушылардың 

бірі қоғамнан шығу жайлы шешім қабылдауы мүмкін ” [135]. Бұдан осы бір істе 

ресейлік жоғарғы соттың істі мазмұны бойынша шешуші емес, қатардағы 

бақылаушының рөлін жөн көргендігін аңғарамыз. Екінші жағынан, сот 

органдарының қолданыстағы заң шеңберінде ғана әрекет ететіндігі де мәлім. 

Егер, қолданыстағы заңнамада дедлокты шешуге қауқарлы механизмдер заң 

шығарушы тарапынан берілмесе, қайтпек керек? Осы себепті, отандық соттар 

мен заң шығарушы тарапынан дедлок жағдайын шешуге қауқарлы ұтымды 

механизмдерді қолданысқа ендіру бағытында жұмыс жүргізгені жөн, деп 

пайымдаймыз. 

1977 жылы Джон Хетрингтон мен Майкл Дулей өздерінің бірлескен 

авторлықта жарық көрген мақаласында келесі жағдайды саралайды. Атап 

айтқанда, аталған авторлар 1960-1976 жылдар аралығында мәжбүрлі тарату 

механизмі қолданылған 54 істі саралайды. Осы істердің жартысында талап 

қоюшылардың талабы қанағаттантырылған. Демек, корпорацияны мәжбүрлі 

тарату жайлы байлам жасалған. Бірақ, талап-арыз қанағаттандырылған осы 27 

істің тек 6-да ғана корпарация бизнесі іс жүзінде таратылған. Ал, 17 істе бір 

тарап екіншісінің үлесін сатып алған. 3 істе қатысушылардың үлестері үшінші 

тұлғаларға сатылған. Бір істе ешбір өзгеріс болмаған. Ал, талап-арыз 

қанағаттандырылмаған қалған 27 істің 14-де бір тарап екінші тараптың үлесін 

сатып алса, алтауында ешбір өзгеріс болмаған. Екі істе үлес үшінші тұлғаларға 

сатылса, үш істе бизнес таратылған. Ал, екі істе жағдай беймәлім күйінде 

қалған [61, р. 373-374]. 
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Қатысушыларының өзара ортақ келісімге келе алмауы себепті, 

корпорацияны таратудың (dissolution) АҚШ сот тәжірибесіндегі қолданысының 

келесідей 4 сатыдан өткендігі айтылады: 1) 1960-шы жылдардың бас кезеңіне 

дейін жалғасқан бірінші сатыда корпорацияны тарату тек дедлок жағдайында 

ғана қолданылды. Мұның өзінде, сот аталған компанияның жұмысын 

жалғастыра беруінде жария мүдденің барлығына сілтеме жасай отырып, 

таратуға аса ықыласты бола қоймайтын еді; 2) екінші сатыда, сот тек дедлок 

жағдайында ғана емес, сонымен бірге «қатысушыны ығыстыру» 

жағдайларында да бұл механизмді қолдана бастады және бұл сатыда 

экономикалық тұрғыдан қалыпты жұмыс істеп тұрған компанияларға да бұл 

механизм қолданыла бастады. Мысалы, Brenner v. Berkowitz; Сондай-ақ бұл 

сатыда жағдайдың өзгеруіне Хетрингтон-Дулей концепциясының ықпалының 

болғандығы да айтылады; 3) үшінші сатыда, басты назар мажоритарлы 

қатысушының кінәсінен, ұсақ қатысушылардың «ақылға қонымды үміттеріне» 

ауыса бастады; 4) қазіргі кезеңге дейінгі жалғасып келе жатқан төртінші 

сатыда, тарату механизмінің орнына үлесті міндетті сатып алу механизміне 

көбірек басымдылық берілуде [61, р. 389]. Ал, неміс құқығында «шарасыз 

жағдайды» шешуге қатысушылардың арасында жасалатын корпоративтік шарт 

арқылы қол жеткізілетіндігі айтылуда. Атап айтқанда, қатысушылардың 

арасында жасалатын корпоративтік шартта «Орыс рулеткасы» және «Техастық 

оқ ату» тәсілдерінің бірін бекіту арқылы дедлокты шешуге болатындығына 

назар аударылуда [139, с. 174-175]. 

Жоғарыда сипатталғандарды басшылыққа ала отырып, дедлок жайлы 

келесідей ереженің ҚР қолданыстағы заңнамасынан көрініс табуы тиіс, деп 

пайымдаймыз. «Аталған шешімдерді қабылдамаған жағдайда корпорацияның 

бұдан арғы қызметінің тоқтап қалу қаупі нақты туындаған ретте аталған 

шешімді қабылдау мақсатында қатарынан жасалған үш талпыныстың сәтсіз 

аяқталуы қатысушылар арасындағы дедлоктың туындағанын көрсететді. 

Мұндай ретте, істі қараушы сот дау тараптарының назарын туындаған дедлокқа 

аударып, бұл жағдайды реттестірудің құқықтық механизмдеріне сілтеме беруі 

тиіс». 

Бұл жағдайды шешудің бір балама жолы ретінде ЖШС туралы заңның 61-

бабының 2-тармағын атауға болады. Аталған нормада заң актілерінде 

көрсетілген реттерде серіктестіктің уәкілетті немесе сот органдарының 

шешімдерімен мәжбүрлі бөлінетіндігі және бөліп шығарылатындығы 

көрсетілген. Бұл механизм қолданылатын жағдайлардың санатына дедлокты 

жатқызуға болады.  Сонымен бірге, қалыптасқан бұл жағдайдан шығудың тағы 

бір қосымша жолы ретінде корпоративтік шарт институтын ендіруге болады. 

Құқықтық қатынасқа түсушілерге аталған институтты қолдану мүмкіндігін 

ұсыну арқылы бұл мәселені еңсеруге болады. Себебі, қатысушыларда ұйымды 

бастапқы құру сатысында маңызды сауалдар бойынша келісіп алу және ол 

келісімдерін корпоративтік шарт форматында рәсімдеу мүмкіндігі болады.  Осы 

арқылы болашақта туындауы мүмкін даулардың алдын алуға болады.  
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БҚО сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2017 жылдың 17 

мамырындағы №2799-17-00-2а/493 қаулысында серіктестіктің атқарушы 

органын тағайындауға қатысты қатысушылардың арасында туындаған дау 

сипатталады. Атап айтқанда, соттың қарауына атқарушы органды тағайындау 

үшін айқын басым көпшілік пе, әлде жай көпшілік дауыс жеткілікті ме деген 

сауал ұсынылады. Бұл істе сот, ЖШС туралы заңда атқарушы органды 

тағайындау туралы шешімді қабылдау үшін заң шығарушының айқын басым 

көпшілік дауыстың қажеттігі туралы талап қоймайтындығына назар аударады. 

ҚР ЖС 2015 жылдың 17 маусымындағы №3гп-309 қаулысында шешім 

қабылдау үшін заңда бекітілген төменгі деңгейді жарғы арқылы төмендетуге 

болмайтындығы, тек қана ұлғайтуға жол берілетіндігі жайлы байлам жасалған. 

Ал, бұл қаулыда сипатталған дау жайлы деректі В қосымшасының 3)-

тармағынан ала аласыз.   

СҚО экономикалық сотының 2014 жылдың 17 маусымындағы №2-2311/14 

шешімінде серіктестіктің қатысушылар құрамына енген жаңа қатысушыны 

жарғыға қосу туралы шаруаны кім атқаруы керектігі туралы мәселе көтерілген. 

Атап айтқанда, «Рока» ЖШС құрамына 4% үлесті алған жаңа қатысушы 

қосылады. Ал, жарғыны өзгертуге өзге қатысушылар қарсы болады.  Істі 

мазмұны бойынша қараған сот, қайта тіркеу жүргізу міндетін басқару 

органдарына жүктейді.  

Пікір қайшылығы себепті, істің сотқа жетуі өзге ұйымдық-құқықтық 

нысандарда да кездеседі. Мысалы, өндірістік кооператив мүшесінің  басқаруға 

қатысу құқығына тоқталсақ. Алматы облыстық экономикалық сотының 2016 

жылдың 04 наурызындағы №1912-16-00-2/7 шешімінде «СПК «Алмалыбақ» ӨК 

туындаған дау сипатталады. Бұл істе өндірістік кооператив мүшесі 

кооперативтің үлкен мөлшерде қарызға қаражат алуына келіспей, қарсы дауыс 

береді. Кооперативтің басқармасы аталған мүшенің бұл қадамын кооператив 

жұмысын дағдарысқа ұшырату деп бағалап, оны қатысушылар қатарынан 

шығармақ болады. Алайда, сот бұл жағдайда кооператив мүшесінің тек қана өз 

құқығын қорғап жатқандығына назар аударып, аталған мүшені кооперативтен 

шығару жайлы шешімнің күшін жояды.    

Сонымен, жоғарыда келтірілген деректер, ойлар мен пайымдарды түйіндей 

келе, қатысушылардың арасындағы туындаған пікір қайшылығы бүкіл 

ұйымның дағдарысына ұласқан жағдайға заң шығарушы бей-жай қарамауы 

тиіс. Құқыққолданушыларға туындаған жағдайды шешудің тиісті механизмін 

ұсынулары қажет.     

 

2 тарау қорытындысы 

Екінші тарауда корпорация қатысушыларының жекелеген құқықтары мен 

міндеттері талданады. Атап айтқанда, корпоративтік ұйым қатысушыларының 

құрамында өзгеріс орын алып, бұрынғы қатысушы өз үлесін иеліктен айырып, 

ұйымға жаңа қатысушылар енген ретте олар қолдана алатын құқықтар шеңбері 

зерделенді. Бұл ретте, жекелеген ұйымдық-құқықтық нысанның қызметін 

жүргізу тәртібін белгілейтін қазіргі қолданыстағы НҚА мәтінінде бекітілген 
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жекелеген құқықтық нормаларға сот тәжірибесінде ҚР конституциясына қайшы 

мазмұн беріліп жатқандығына назар аударылды. Зерттеу нәтижесінде жағдайды 

түзетуге бағытталған нақты ұсыныстар білдірілді.  

Коммерциялық корпоративтік ұйымның жарғылық капиталына салым салу 

секілді қатысушылардың міндеті сараланды. Қазіргі таңда өз ісін бастағысы 

келетін тұлғалардың ең жиі таңдайтын нысаны ЖШС екендігі және соңғы 

жылдары аталған нысанның жарғылық капиталына қойылар талаптардың 

шамадан тыс жеңілдетілгендігіне және осының салдарынан құқыққолдану 

тәжірибесінде бірқатар мәселелердің туындап жатқандығына назар аударылды. 

Атап айтқанда, ЖШС жарғылық капиталына қойылар талаптың шамадан тыс 

жеңілдетілуінің теріс тұстарына нақты істердің мысалында назар аударылды. 

Құқыққолдану тәжірибесі несие берушілердің құқықтарын тиісінше қорғау 

мәселесінде қиындықтардың туындап жатқандығын көрсетуде.   

Дедлок жағдайына көңіл бөлініп, туындауы мүмкін салдарларына назар 

аударылды.   
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3 КОРПОРАТИВТІК ҚАТЫНАСҚА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ 

МҮЛІКТІК ЖАУАПТЫЛЫҒЫ 
  

3.1 Корпорацияны басқару органдарының мүліктік жауаптылығы 

ҚР ЖС 2010 жылдың 14 шілдесіндегі Згп-403-10 қаулысында сипатталған 

істе, «Тамила Плюс» ЖШС қатысушысы С., осы серіктестіктің өзге 

қатысушысы К-дан серіктестікке келтірілген залалды өндіріп алмақ болып 

сотқа жүгінген. ҚР ЖС өзінің қаулысында талап қоюшы С-ның серіктестік 

қатысушыларының қатарына тек 2008 жылы ғана қосылғандығын, ал талап-

арызда 2003-2007 жылдары келтірілген залалды өндіруді сұрап тұрғандығын 

атап өтіп, қатысушы мәртебесін алғанға дейінгі кезең бойынша мұндай талап 

қоя алмайтындығы жайлы байлам жасады. Сонымен, жоғарыдағы қаулыда ҚР 

ЖС серіктестік қатысушысының деривативті талап қою құқығының тек 

қатысушы мәртебесін алған кезеңнен ғана туындайтындығы жайлы байлам 

жасады. Сонымен, қатысушылар қатарына жаңадан қосылған қатысушыны 

басқару органдарын мүліктік жауаптылыққа тарту құқығынан шеттетуіміз 

қаншалықты орынды, қаншалықты іскерлік айналым талаптарына жауап береді 

деген сауалдар туындайды. Бұл сауалдарға жауапты алдымен, басқару 

органдарының мүліктік жауаптылығы жайлы отандық заңнама талаптарына 

талдау жасаудан бастасақ. 

Корпорация құру арқылы кәсіпкерлікпен айналысқысы келген тұлғалар 

көп жағдайда, белгілі-бір салада білікті, ысылған кәсіби менеджерлердің 

көмегіне жүгінуге мәжбүр болып жатады. Бұл мұқтаждық кәсіпкерлік ісі кең 

жолға түсіп, қарқын алған және әралуан өңірлерде өкілдіктер ашу, бизнесті 

диверсификациялау үшін жаңа заңды тұлғалар құру қажеттілігі туындаған 

кезде айқын сезіледі. Осындай жағдайда кәсіби менеджерлердің көмегіне 

жүгінбестен істі жалғастыру мүмкін болмай қалады. Осы себепті, заңды 

тұлғаның қатысушыларының заңды тұлғаны басқару үшін кәсіби мамандарды 

іске тартуы тәжірибеде жиі кездесетін жайт. Ара-кідік осы заңды тұлғаның 

қатысушылары мен заңды тұлғаның ісін басқаруға тартылған тұлғалардың 

арасында даулы жағдайлар туындап жатады. 

Бұл құбылысты Клаус Хопт өзінің еңбегінде, А. Смиттің «Халықтар 

байлығының табиғаты мен себептері туралы зерттеу» еңбегінен алынған 

келесідей үзінді арқылы сипаттайды: «Өзінің емес өзгенің ақшасын басқаратын 

директорлардан компанияға қатысты, әдетте жай серіктестіктегі әріптестер 

тарапынан байқалатын аса жоғары қырағылықты күту қаншалықты орынды... 

Сондықтанда,  әрдайым мұндай компанияның ісін басқаруда белгілі-бір 

деңгейде салғырттықтың орын алары сөзсіз» [64, с. 228]. Ал, С. Садуақасов 

«Кооперация һәм қазақ шаруасы» атты еңбегінде кооперация ісін жолға қойып, 

дамытып алып кетуде адал іс басқарушының рөлі үлкен екендігіне назар 

аударады [24, б. 87]. 

Ал, мұндай жағдайларды назарсыз қалдырмай, тиісінше реттеп отыру заң 

шығарушының міндеті. Жекелеген зерттеушілер заңды тұлғаның құрылу 

барысына жүргізілетін толықтай бақылаудың соңғы уақытта, заңды тұлғаның 

міндеттемелері бойынша оның құрылтайшыларының және басқару 
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органдарының жауаптылығын бекітуге алмасып жатқандығына назар аударады 

[136, с. 80]. Дегенмен, азаматтық құқықтық жауаптылықтың айрықша түрі 

ретіндегі субсидиарлы жауаптылықтың тек ТМД мүше елдердің заңнамасына 

ғана тән феномен екені, ал батыс елдерінің құқық жүйесіне аталған ұғымның 

бейтаныс екені және бұл ұғымның орнына «субсидиарлы міндеттеме» терминін 

қолданатыны айтылуда [137, с. 99]. Бұдан тыс аталған ұғымға жүктелетін 

экономикалық мазмұнға қатысты да пікірлер білдірілген еді [140, с. 59-60]. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 37-бабының 1-

тармағына сәйкес заңды тұлға заң құжаттары мен құрылтай құжаттарына 

сәйкес жұмыс iстейтiн өз органдары арқылы ғана азаматтық құқықтарға ие 

болып, өзiне мiндеттер қабылдайды. Осы сияқты ережені ТМД құрамындағы 

өзге елдердің Азаматтық кодексінен де кездестіруге болады. Мысалы, 

Азербайжан Республикасының Азаматтық кодексінің 49.3 бабы. Ал, Беларусь 

Республикасының Азаматтық кодексінің 49-бабының 3-тармағына сәйкес 

заңнама актілеріне және құрылтай құжаттарына орай заңды тұлғаның атынан 

азаматтық айналымға қатысатын тұлға, өзі өкілдік ететін заңды тұлғаның 

мүддесінде адал және ақылға қонымды әрекет етуі тиіс. Заңды тұлғаның 

мүлкінің иесінің (құрылтайшыларының, қатысушыларының) талабы бойынша 

егер, заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, заңды тұлғаға келтірген 

зияндарын өтеуі тиіс.  

Ресей Федерациясында 2008 жылдан бері Азаматтық кодексті түбегейлі 

реформалау жұмыстарының жүргізіліп келгендігі мәлім. Осы жұмыстар 

аясында қабылданған 2014 жылдың 05 мамырындағы №99-ФЗ федеральдық 

заңымен 2014 жылдың 01 қыркүйегінен бастап «Заңды тұлғаның атынан 

уәкілдік етуге құқылы тұлғалардың, заңды тұлға органдарына мүшелердің 

және заңды тұлғаның іс-қимылын айқындайтын тұлғалардың жауаптылығы» 

деп аталынатын жаңа 53.1 бап қолданысқа енгізілді. Салыстырмалы талдау 

мақсатында ресейлік Азаматтық кодекске енгізілген осы тың баптың 

ережесімен танысып көрелік:  

«53.1 бап. Заңды тұлғаның атынан уәкілдік етуге құқылы тұлғалардың, 

заңды тұлға органдарына мүшелердің және заңды тұлғаның іс-қимылын 

айқындайтын тұлғалардың жауаптылығы.  

1. Заңды тұлғаның өзінің, заңды тұлғаның мүддесінде әрекет ететін 

құрылтайшылардың (қатысушылардың) талабы бойынша заңға не заңды 

тұлғаның құқықтық актісіне немесе құрылтай құжатына орай заңды тұлғаның 

атынан уәкілдік етуге құқылы тұлға (53-баптың 3-тармағы) өзінің кінәсінен 

заңды тұлғаға келтірілген залалдың орнын толтыруға міндетті.  

Заңға не заңды тұлғаның құқықтық актісіне немесе құрылтай құжатына 

орай заңды тұлғаның атынан уәкілдік етуге құқылы тұлғаның егер, өзінің 

құқықтарын жүзеге асыру және өзінің міндеттерін орындау барысында адал 

емес және ақылға қонымсыз әрекет еткендігі, сондай-ақ егер оның әрекеті 

(әрекетсіздігі) азаматтық айналымның әдеттегі ережелеріне немесе әдеттегі 

кәсіпкерлік тәуекелге сәйкес келмегендігі дәлелденсе, онда ол жауаптылыққа 

тартылады.  
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2. Заңды тұлғаға залал келтірген шешімнің қабылдануына қарсы дауыс 

берген немесе адал әрекет ете отырып, дауыс беруге қатыспаған тұлғаларды 

қоспағанда, осы баптың 1-тармағында қарастырылған жауаптылыққа заңды 

тұлғаның ұжымдық басқару органдарының мүшелері де тартылады. 

3. Заңды тұлғаның іс-қимылын іс жүзінде айқындауға, сондай-ақ осы 

баптың 1 және 2-тармақтарында аталған тұлғаларға өкімдер беруге мүмкіндігі 

бар тұлға, заңды тұлғаның мүддесінде адал және ақылға қонымды әрекет етуге 

міндетті және өзінің кінәсінен заңды тұлғаға келтірілген залал үшін 

жауаптылыққа тартылады.   

4. Заңды тұлғаға осы баптың 1-3 тармақтарында аталған тұлғалар бірлесіп 

залал келтірген ретте келтірілген залалдарды ортақтасып өтеуге міндетті.   

 5. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған тұлғалардың жасаған адал 

емес әрекеттеріне, ал, жария қоғамдағы жасаған адал емес және ақылға 

қонымсыз әрекеттеріне қарастырылған жауаптылықты алып тастау немесе 

шектеу жөніндегі келісімі жарамсыз.  

Осы баптың 3-тармағында аталған тұлғалардың жауаптылығын алып 

тастау немесе шектеу жөніндегі келісімі жарамсыз». 

Осы ретте, отандық заң шығарушы заңды тұлға органдарының 

жауаптылығы туралы неліктен ҚР АК 37-бабында көрсетпеген, деген сауал 

туындайды. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын ағылшын 

құқығының ережелерін имплементациялау негізінде жетілдіру жөніндегі ҚР ЗИ 

тарапынан әзірленген концепцияда бұл олқылықтың орнын толтыру 

ұсынылған. Отандық Азаматтық кодекстің пандектілік жүйемен берілгендігін 

ескере отырып, заңды тұлға органдарының жауаптылығы туралы жалпылай 

ережелердің ҚР АК 37-бабында көрсеткен жөн болар еді, деп пайымдаймыз.  

Ал, терең жан-жақты сипаттауды заңды тұлғаның жекелеген ұйымдық-

құқықтық нысандары туралы заңдарда және бұл институттың сот 

тәжірибесіндегі қолданысын түсіндіруге арналған ҚР Жоғарғы Сотының 

нормативтік қаулысында көрсетуге болар еді.   Дегенмен, заңдардың көптігінің 

мәселенің ұтымды құқықтық реттелетіндігіне кепілдік бермейтіндігі де 

айтылады [142, с. 37]. Сонымен, осы жауаптылықты іске асыру механизмін 

қарап көрсек. Алдымыздан шығатын алғашқы сауал, залалды өндіріп алу 

туралы бастаманы кім көтере алады? 

Отандық сот тәжірибесінен алынған бұл істер грузин зерттеушісі Л. 

Чантурия тарапынан білдірілген ескертпенің орындылығын қуаттауда. Атап 

айтқанда, бұл зерттеуші АҚ туралы заңның 14-бабының 6-тармағында 

акционердің қоғамның барлық органдарының шешімін даулау құқығы 

бекітілгенімен, мұны жүзеге асыру механизмінің қазақстандық заңда 

берілмегендігіне назар аударған еді [143, с. 128]. 

Ресей Федерациясының Жоғарғы Арбитраждық Соты Пленумының 2013 

жылдың 30 шілдесіндегі №62 «Заңды тұлғаның органдары құрамына кіретін 

тұлғалардың залалды өтеп беруінің кейбір сауалдары туралы» Қаулысының 10 

тармағында келесідей ереже бекітілген: «10. Директор келтірген залалды 

өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгінген заңды тұлғаның 
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қатысушысының заңды тұлғаның мүддесінде әрекет ететіндігін арбитраждық 

соттар назарда ұстауы тиіс (РФ АК 53 бабының 3 тармағы және РФ АПК 225.8 

бабы). Сол себепті, талап-арызбен жүгінген тұлғаның, директор заңды тұлғаға 

залал келтірген әрекетті (әрекетсіздікті) жасасу сәтінде немесе тікелей залал 

туындаған сәтте заңды тұлға қатысушысы болмау фактісі талап-арызды 

қанағаттандырудан бас тартуға негіз болып табылмайды...» [144].  

АҚШ-тың азаматтық процесс жөніндегі федералдық ережелер жинағының 

23.1 тармағында жанама (деривативті) талап-арыздарды өндіріске қабылдап, 

қанағаттандырудың бір алғышарты ретінде «дауланып жатқан мәмілені 

жасасу кезеңінде талап қоюшы, корпорацияның қатысушысы не мүшесі болуы 

керек» деген ереже бекітілген [145]. Бұл ереже АҚШ сот практикасы мен құқық 

доктринасында «contemporaneous ownership requirement («үзіліссіз иелену 

талабы»)» атауымен танымал және аталған ереженің алғашқы рет 1881 жылғы 

Hawes v. Oakland ісінде қолданылғандығы жайлы ақпарат келтіріледі [76,                   

с. 436]. Атап айтқанда, Т.А. Васильева американдық зерттеушілерге сілтеме 

жасай отырып, бұл талапты бастапқы енгізу кезеңінде көзделген мақсаттар 

санатына соттылықты анықтау мәселесімен қатар, “strike suit” талап-арыздарын 

болдырмау болғандығын алға тартады [146]. Кейбір істерде деривативті талап-

арыз қою құқығының қатысушының жеке құқығы екендігіне назар аударылып, 

сол себепті, аталған құқықтың жаңа қатысушыға ауыспайтындығы жайлы 

пікірлер білдіріледі [147]. Ресейлік зерттеуші Д.А. Нагоевада өзінің зерттеу 

еңбегінде қазіргі таңдағы АҚШ штаттарының басым бөлігінде осы ереженің 

бірқатар ерекшеліктермен қолданылатындығын атап көрсетеді [148, с. 32-34]. 

Зерттеушілер бұл ереженің АҚШ құқығындағы қазіргі қолданысы 1974 жылғы 

АҚШ Жоғарғы Сотында қаралған Bangor Punta Operations, Inc. v. 

Bangor&Aroostook railroad Co. ісінен кейін тың серпін алғандығына назар 

аударып, бұл ережеден өзгеше болатын жағдайлардың да бар екендігін 

көрсетеді. Мысалы, егер құқықбұзушылықтың зарары әлі де жалғасып жатса 

[60, р. 468-469]. Дуглас Молл өзінің еңбегінде АҚШ-тағы Бизнес 

Корпорациялардың Модельдік Актісінің 7.41 тармағында деривативті талап 

қою құқығын қою үшін қатысушы (акционер) келесідей алғышарттарға жауап 

беруі тиіс екендігіне назар аударады: біріншісі, өзі даулап жатқан әрекет не 

әрекетсіздік орын алған уақытта корпорацияның қатысушысы болуы тиіс 

немесе сол кезеңде қатысушы болған тұлғадан заңда бекітілген тәртіпте үлесті 

алуы қажет; екіншісі, корпорация құқығын жүзеге асыруда әділетті және 

ақылға қонымды әрекет етуі тиіс [62, р. 613].       

Ал, Англиядағы 2006 жылғы компаниялар туралы актінің 260-бабының 4-

тармағында келесідей ереже бекітілген: «деривативті талап-арызбен сотқа 

жүгінуге түрткі болған себептің, талап қоюшының компания мүшелігін 

алғанына дейін не кейін туындағандығы маңызды емес» [149].  

Осы параграфта келтірілген деректерден басқару органдарын мүліктік 

жауаптылыққа тарту мәселесінде бірқатар сауалдардың тиісінше 

реттелмегендігін және басқару органдарын мүліктік жауаптылыққа тарту 

мәселесінің корпорацияның өзінің ішкі сауалы екендігін анық көреміз. Сол 
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себепті, корпорацияға кейіннен қосылған жаңа қатысушы басқару органдарын 

жауаптылыққа тарту сауалын күн тәртібіне қоя алуы қажет.  

Жеке құқықтағы бұл талап әлем елдерінің көпшілігінде қолданылады. Осы 

тұста АҚШ-та 1970-ші жылдары орын алған Francis v. United Jersey Bank 

арасындағы мына бір дауға назар аударсақ.  

“Pritchard & Baird” сақтандыру брокерінің жалғыз құрылтайшысы Чарльз 

Притчард есімді азамат болады. Бұл компанияда 4 директор жұмыс істейді 

яғни, Ч. Притчардтың өзі, әйелі және екі баласы. Бұл сақтандыру брокері 

клиенттердің қаражатын ұтымды басқару жөнінде қызмет көрсететін. Уақыт 

өте келе, Ч. Притчард өмірден өтеді. Күйеуінің қайтыс болуына байланысты 

Лилиан Притчард уайым-қайғыға түсіп, арақ ішуге салынады. Компанияның 

жұмысы қараусыз қалады. Ал, компаниядағы директорлар болып істейтін 

олардың ұлдары компания қаржысын талан-таражға сала бастайды. Сонымен, 

компания клиенттері өз қаражаттарын Лилиан Притчардтан өндіріп алу туралы 

талап-арыздарымен сотқа жүгінеді. Сот қойылған бұл талап-арызды 

қанағаттандырады және өз байламын келесідей негіздейді. Жалпылай алғанда, 

директор өзі басқаратын компанияның ағымдағы ісі жайлы хабардар болуы 

тиіс. Өз кезегінде бұл келесілерді қамтиды: 1) директорлар кеңесінің 

мәжілістеріне қатысуы тиіс; 2) компанияның қаржылық есептерімен танысу 

арқылы компанияның қаржылық жағдайы туралы хабардар болуы қажет; 3) 

қаржылық есептерден ауытқулар байқаған ретте тексерулерді ұйымдастыруы 

керек. Сондықтан, “директор деген атақ” үшін ғана директор болуға кешірім 

жоқтығына және сонымен бірге, егер де директор өзіне сеніп тапсырылған іске 

салғырттық танытпай, өз міндетін адал атқарғандығында қаражатты жымқыру 

сияқты теріс салдарлардың орын алмаған болатындығына назар аударады [150].  

Шаруашылық серіктестікті басқару органдарының мүліктік жауаптылығы.  

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 52-бабының 3-тармағына сәйкес 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органының мүшелері 

серіктестікке қатысушылардың кез келгенінің талап етуі бойынша олардың 

серіктестікке келтірген зияндарын өтеу жөнінде жауапқа тартылуы мүмкін. 

ЖШС туралы заңның 57-бабының 6-тармағында өз құзіретін тиісінше 

атқармаған байқаушы кеңестің де осындай жауаптылыққа тартылуы мүмкін 

екендігі бекітілген.   

Әдетте, ЖШС қатысушыларының бірі атқару органы қызметін жүзеге 

асыратындығы белгілі. Осы ретте, серіктестіктің директоры лауазымын 

атқаратын  ЖШС қатысушысын ЖШС туралы заңның 52-бабы бойынша 

жауаптылыққа тартуға болады ма, деген сауал туындайды. СҚО сотының 

апелляциялық сот алқасының 2011 жылдың 27 маусымындағы 2а-827/2011 

қаулысында «Ключевое» ЖШС-нің қатысушысы Г.В. Кузнецова осы 

серіктестіктің келесі қатысушысы Г.А. Грищенкодан серіктестікке келтірілген 

залалды өндіріп алу туралы талабымен сотқа жүгінген. Талап етіліп отырған 

залал Г.А. Грищенко серіктестік директоры лауазымын атқарған кезде 

келтірілген. Сол себепті, істі қараушы сот бұл ретте ЖШС туралы заңның 52-
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бабы емес, 34-бабы қолданылуы тиіс, деген байламға келеді. Сондай-ақ осы 

қаулыда ЖШС туралы заңның 34-бабына сілтеме жасала отырып, талап 

қойылған ретте серіктестіктің өзі немесе кез-келген қатысушысы дербес өз 

бетінше талап қоя алатындығы жайлы пікір білдіреді.     

Сонымен, мұндай талап-арызбен сотқа заңды тұлғаның өзі немесе оның 

қатысушыларының (акционерлерінің) жүгіне алатындығын көрдік. Әдебиетте 

жеке-дара атқару органының функциясын атқаратын тұлғаны несие берушілер 

мен қатысушылар емес, тек заңды тұлғаның ғана жауаптылыққа тарта 

алатындығы жайлы пікірлер де білдірілуде [151, с. 161]. 

Атырау қалалық сотының 2015 жылдың 01 қазанындағы №2-6342/15 

шешімінде ЖШС туралы заңның 52-бабының 3-тармағындағы талапты атап 

айтқанда, серіктестікке келтірілген залалды өндіріп алу туралы талапты тек 

серіктестіктің өзі ғана қоя алатындығы жайлы пікір білдірілген. Ал, келесі бір 

істе «Жетісу Service Company» ЖШС жалғыз қатысушысы болып табылатын 

«НК «СПК «Алматы» АҚ осы серіктестіктің директоры болып қызмет атқарған 

Ә.Ш. Абиловтан серіктестікке келтірілген залалды өндіріп алмақ болып сотқа 

жүгінеді. Алматы қалалық азаматтық істер жөніндегі апелляциялық  сот алқасы 

2016 жылдың 15 қарашасындағы №2а-70472016/2016 қаулысында талап 

қоюшының серіктестіктің жалғыз қатысушысы болуы себепті, осы талаппен 

сотқа жүгінуге толықтай құқылы екендігі жайлы айтылған еді. 

Келесі туындайтын сұрақ, ол мемлекеттік баж мәселесі. Отандық салық 

кодексінің 535-бабының 1-тармағының 1)-тармақшасында  мүлiктiк сипаттағы 

талап арыздардан жеке тұлғалардың талап қою сомасының 1%, ал, заңды 

тұлғалардың талап қою сомасының 3% мөлшерінде мемлекеттік баж 

төлейтіндігі бекітілген. Сонымен, айталық ЖШС қатысушысы болып 

табылатын жеке тұлға, менеджерлер тарапынан ЖШС-ке келтірілген залалды 

өндіріп алғысы келсе, мемлекеттік бажды қандай пайызда төлейді? Бұл ретте, 

Людовик XIV айтты деп саналатын «Мемлекет, бұл мен» деген сөзді, ЖШС 

қатысушысының өзгертіп «ЖШС, бұл мен» деп айтуына жол беріледі ме? Жоқ, 

жол берілмеуі тиіс. Өйткені, қазіргі азаматтық құқық ғылымындағы ұстанымға 

сәйкес заңды тұлға оның қатысушыларынан бөлек, дербес субъект ретінде 

сипатталады. Демек, адал емес және ақылға қонымсыз әрекет ету арқылы 

басқару органдары залалды заңды тұлғаға келтіреді. Бұл ұстаным өзге елдерде 

де қолданылады. Мысалы, РФ Жоғарғы Арбитраждық Соты Пленумының 2013 

жылдың 30 шілдесіндегі «Заңды тұлға органдарының санатына енетін 

тұлғалардың келтірген залалын өндіріп алудың кейбір сауалдары туралы» №62 

қаулысының 11-тармағынан  «Заңды тұлғаның қатысушысы директор 

келтірген залалды өндіріп алу туралы талап-арызбен жүгінген ретте 

арбитраждық соттар қатысушының заңды тұлғаның мүддесінде әрекет 

ететіндігін назарда ұстауы тиіс.. » деген мазмұндағы сөйлемдерді көруге 

болады. Ал, 12-тармағында келесідей ереже сипатталады «.. залалды өндіріп алу 

туралы құрылтайшының (қатысушының) талап-арызын қанағаттандыру 

жөніндегі шешім, мүддесі қорғалып талап-арыз берілген заңды тұлғаның 

пайдасына шығарылады. Дегенмен, атқару парағында өндіріп алушы ретінде 
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талап қоюшының процессуалдық құқықтары мен міндеттерін жүзеге асырған 

құрылтайшы (қатысушы) көрсетіледі». Пайымдауымызша, заңды тұлғаға 

келтірілген залалды өндіріп алу туралы талабымен сотқа жүгінгісі келетін 

қатысушы (акционер) да шешімнің заңды тұлғаның пайдасына 

шығарылатынын ескере отырып, 3% мөлшерінде мемлекеттік баж төлеуі тиіс. 

Қолдағы деректерге сүйенсек, отандық сот тәжірибесінің де осы ұстанымды 

қолдайтындығын аңғарамыз. Мысалы, Алматы қаласы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының 2012 жылдың 17 ақпанындағы «Elmark» 

ЖШС-нің атқару органынан залалды өндіріп алу туралы іс бойынша шығарған 

№2-715/12 шешіміне қарауға болады.  

Енді, қай сотқа жүгінетінімізді бір пысықтап алсақ. Корпоративтік 

дауларды мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттардың 

қарайтындығы мәлім. Ал, ҚР АПК 27-бабының 1-тармағына сәйкес аталған дау, 

корпоративтік деп танылады. Сонымен, талап-арызды қай сотқа ұсынатынымыз 

белгілі болды. Келесі маңызды жайт, талап-арыз қанағаттандырылу үшін талап 

қоюшы қандай мән-жайларды дәлелдеуі тиіс? 

ҚР АПК 72-бабында әр тараптың өзінің талаптарының және 

қарсылықтарының негізі ретінде сілтеме жасайтын мән-жайларды дәлелдеуі 

тиіс екендігі көрсетілген. Әдебиетте, заңды тұлғаның лауазымды тұлғаларына 

мүліктік жауаптылық шараларын қолдану кезінде - залал, кінә, құқыққа 

қайшылық және құқыққа қайшы әрекет пен залалдың арасындағы себепті 

байланыс сияқты жауаптылыққа тартудың барлық дәстүрлі алғышарттарының 

болуы керек екендігі айтылған [23].  

Алматы қаласындағы ауданаралық мамандандырылған экономикалық 

сотының 2014 жылдың 20 маусымындағы №2-2172/14 іс бойынша шығарған 

шешімінде келесідей сөйлемдер бар «... 227 215 340 теңге мөлшерінде 

келтірілген залалдың туындауына өзге мән-жайлар емес, тікелей бұрынғы 

директор С. әрекетінің ықпал еткендігі яғни, себепті байланыс жайлы 

дәлелдемелерді талап қоюшы ұсынбаған. Осы себепті, сот талап қоюшының 

залалды өндіріп алу туралы талап-арызын негізсіз және қанағаттандырылуға 

жатпайды, деп пайымдайды». 

Осыған ұқсас байламдарды Ресейлік соттардың шешімдерінен де оқуға 

болады. Мысалы, РФ Орталық округтік федеральдық арбитраждық сотының 

2011 жылдың 17 наурызындағы №А68-3143/10 қаулысында келесідей сөйлемді 

кездестіруге болады: «... келтірілген залалды өндіріп алуды іске асыруға 

жалпылай алғанда, азаматтық-құқықтық жауаптылыққа тартудың 

келесідей барлық алғышарттары болған кезде ғана жол берілуі мүмкін: зиян 

келтірушінің заңсыз әрекеті (әрекетсіздігі); азаматтық айналым 

субъектілерінде мөлшері көрсетілген залалдың болуы; құқыққа қайшы әрекет 

пен келтірілген залалдың арасындағы себепті байланыстың болуы; құқық 

бұзушылыққа жол берген тұлғаның кінәсі». 

Алматы қаласындағы Жетісу аудандық сотының 2012 жылдың 03 

мамырындағы №2-694-2012 шешімінде келесідей іс сипатталады. «Медком-

Казахстан» ЖШС-і осы серіктестіктің директоры қызметін атқарған                        
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Р.А. Заировтан 380 000 000 теңгені өндіріп алу туралы  талабымен сотқа 

жүгінген. Сот процессі барысында серіктестіктің директоры Р.А. Заировтың өз 

өкілеттігінің аяқталуына бірнеше күн қалғанда сыйақы ретінде өзіне 

380 000 000 теңгені төлеу туралы бұйрыққа қол қойғаны анықталды. Ал, өз 

талабында «Медком-Казахстан» ЖШС осы төленген соманы кері қайтаруды 

сұрайды. Істі қараушы сот, талапты қанағаттандыру жайлы байлам жасайды.  

Дегенмен, кейбір соттарда осы санаттағы істерді қарастырған ретте «кінә» 

элементі назардан тыс қалып жатады. Атап айтқанда, РФ Поволжия округінің 

федеральдық арбитраждық сотының 2010 жылдың 24 ақпанындағы №А72-

4169/2009 қаулысында былай делінеді: «...келтірілген залалды өндіріп алу 

түріндегі азаматтық-құқықтық жауаптылыққа тарту үшін келесідей мән-жайлар 

дәлелденуі қажет: залал келтіруші тұлғаның іс-қимылының құқыққа 

қайшылығын, келтірілген залалдың мөлшері, келтірілген залал мен құқыққа 

қайшы әрекеттің арасындағы себепті байланыс болуы тиіс». Сондай-ақ РФ 

Волга-Вятск округінің федеральдық арбитраждық сотының 2008 жылдың 01 

желтоқсанындағы №А11-1389/2008-К1-15/115 қаулысынан келесідей байламды 

оқуға болады: «...міне осылайша, сот талап-арызды қанағаттандырудан дұрыс 

бас тартқан. Өйткені, талап қоюшы ... келтірілген залалды өтеу міндетінің 

туындауына алып келетін мән-жайлардың жиынтығын (жауапкер әрекетінің 

құқыққа қайшылығын, қоғам үшін тиімсіз салдарлардың туындағандығын және 

жауапкер әрекеті мен туындаған салдарлардың арасындағы себепті 

байланыстың бар екендігін) дәлелдей алмаған..». 

Директордың әрекеті әрдайым табыс әкелуі тиіс пе? Кәсіпкерлік 

тәуекелдің атқарар рөлі қандай болмақ? Осы ретте, РФ Жоғарғы Арбитраждық 

Сотының 2007 жылды 22 мамырындағы №871/07 қаулысына назар аударсақ. 

Акционерлік қоғамның 1% акцияларын иеленетін С.Е. Никифоров қоғамның 

жеке дара басқару органы болып табылатын бас директор Г.П. Марченконың 

әрекетсіздігі салдарынан қоғамға келтірілген 10534 рубль көлеміндегі залалды 

бас директордан өндіріп алмақ болып сотқа жүгінеді. Істі қарау барысында 

келесідей мән-жайлар анықталады. 2002 жылдың 23 қаңтарында жасалған №1 

шартқа сәйкес «Автобан-СП» компаниясы, акционерлік қоғамға құны 396454 

рубль мөлшеріндегі ұн жеткізіп береді. Алайда, жеткізілген бұл тауарға 

акционерлік қоғам ақыны мерзімінде төлемейді. Осы себепті, тауарды 

жеткізуші компания аталған соманы яғни, негізгі борыш 396454 рубльді, 

айыппұл сомасы 54480 рубльді және 10534 рубль мемлекеттік бажды өндіріп 

алмақ болып сотқа жүгінеді. Кейіннен, тараптар бітімгершілік келісімге келеді. 

Аталған келісімнің ережелеріне сәйкес қоғам негізгі борыш сомасын және 

мемлекеттік бажды төлейтін болып уағдаласады. 

Сонымен, бірінші сатыдағы сот жауапкердің іс-қимылының адал емес 

екендігінің дәлелденбегеніне назар аударып, талап-арызды қанағаттандырудан 

бас тартады. Сондай-ақ бас директордың іскерлік айналымның әдеттегі 

ережелерін сақтай отырып әрекет етуі де, қоғамға залал келтіргендігін жоққа 

шығаратындығын айтады. Ал, аппеляциялық сатыдағы сот бірінші сатыдағы 

соттың шешімінің күшін жойып, бас директордан аталған соманы өндіру 
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туралы байламға келеді. Аппеляциялық сатыдағы сот өзінің бұл шешімін 

жауапкердің жеткізілген тауарлар бойынша борышты өтеуге ұзақ уақыт бойы 

кіріспегендігімен және осы арқылы РФ АК 53 бабында бекітілген адал және 

ақылға қонымды әрекет ету принциптерін бұзғандығымен негіздейді.  

Акционерлік қоғамның жеке-дара атқару органының кінәлі әрекетсіздігі 

салдарынан дау сотта қаралуға дейін жеткен және қоғамға сот шығындары 

түріндегі залал келтірілген. Жауапкер болса өзінің борышты өтеуге қажетті 

шараларды қабылдағандығын және дауды сотқа дейінгі реттеу мүмкіндіктерін 

қарастырғандығын растайтын дәлелдемелерді ұсынбаған. Кассациялық 

сатыдағы сот бұл шешімді өзгеріссіз қалдырады.   

РФ Жоғарғы Арбитраждық Сотына жүгінген бас директор Г.П. Марченко 

аталған шешімдердің күшін жоюды және бірінші сатыдағы соттың шешімін 

күшінде қалдыруды сұрайды. РФ Жоғарғы Арбитраждық Сотының 

Президиумы ұсынылған бұл өтінім қанағаттандырылуға жатады деген байламға 

келеді және мұны өз қаулысында келесідей негіздейді: «Жеке-дара атқару 

органын жауапқа тарту оның өз міндеттерін атқару барысында адал және 

ақылға қонымды әрекет еткен-етпегендігіне, яғни, өзінің міндеттерін тиісінше 

орындау үшін қажетті барлық шараларды қабылдаған-қабылдамағандығына 

және тиісті қамқорлық пен қырағылық танытқан-танытпағандығына 

байланысты болады. Егер, жеке-дара атқару органы ақылға қонымды 

кәсіпкерлік тәуекел шегінде әрекет ететін болса, онда оны қоғамға келтірілген 

залал үшін кінәлі деп тануға болмайды. Сондықтанда, жеке-дара атқару 

органынан қоғамға келтірілген залал сомасын өндіріп алмақ болып жүгінген 

акционер С.Е. Никифоров, қоғамға зиян келтіру фактісін, олардың мөлшерін, 

бас директордың әрекетінің құқыққа қайшылығын, жауапкердің әрекетсіздігі 

мен орын алған теріс салдарлардың арасындағы себепті байланысты  дәлелдеуі 

тиіс. 

Бір рет қана өндіріліп алынған мемлекеттік баж сомасын қоғамға 

келтірілген залал ретінде сипаттаған аппеляциялық және кассациялық сатыдағы 

соттар жауапкердің 2003 жылғы кірістер мен шығыстар туралы есебін тиісінше 

бағаламаған. Аталған есепке сәйкес 2003 жылы акционерлік қоғамда 601000 

рубль табыс болып, акционерлерге дивидендтер төленген. Сондай-ақ соттар 

жеткізілген тауар үшін ақының неліктен мерзімінде төленбегендігіне, аталған 

борыш қалыптасқан кезеңдегі акционерлік қоғамның қаржылық жағдайына 

және залалдың алдын-алу үшін жеке-дара атқару органының қабылдаған 

шараларына зер салмаған. Осы себепті, өндірілген мемлекеттік баж сомасын 

залал ретінде қабылдауға жеткілікті негіздер жоқ». Алматы облыстық сотының 

апелляциялық сот алқасының 2012 жылдың 23 мамырындағы №2а-946/2012 

қаулысында сипатталған істе «Ұмай Алатау» ЖШС қатысушысы Б.А. Омаров, 

осы серіктестіктің атқарушы органы қызметін атқарған И.А. Радчуктан 

серіктестікке салықты мерзімінде төлемегендігі үшін салынған айып төлеуді 

өндіріп алмақ болып сотқа жүгінеді. Бірінші сатыдағы сот бұл талап-арызды 

қанағаттандыру жайлы байлам жасайды. Алайда, Алматы облыстық сотының 
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апелляциялық сот алқасы бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертіп, талапты 

қанағаттандырусыз қалдырады.  

О.Н. Садиков тәуекелге баруы себепті мүліктің кемуі орын алса, әдетте, 

құқықбұзушылық болған жоқ деп саналатындығын және ондай кемітулердің 

орнын ешкімнің толтыруға тиіс емес екендігіне яғни, теріс салдарын 

жәбірленушінің өзі көтеретіндігіне назар аударады. Сондай-ақ бұл ретте 

мүліктік жауаптылық механизмінің қолданылмайтындығы жайлы пікір 

білдіреді [152, с. 20].  

ҚР АК 10-бабының 1-тармағында кәсiпкерлiк қызметтің кәсiпкердiң өз 

атынан және өзінің тәуекелі мен мүлiктiк жауапкершiлiгiне негізделіп жүзеге 

асырылатындығы бекітілген. Сонымен, заң шығарушының басқару 

органдарының мүліктік жауаптылығын «адал және ақылға қонымды әрекет 

ету» механизмі арқылы сипаттауға ұмтылғанын байқаймыз. Мысалы, ЖШС 

туралы ҚР заңында атқарушы органның мүшесі өз міндеттерін орындау кезінде 

серіктестік мүддесі үшін адал және ақылға қонымды іс-әрекет етуге тиістігі 

бекітілген. Демек, заңды тұлғаны басқару органдары өз міндеттерін атқару 

барысында адал және ақылға қонымды әрекет етсе, онда туындаған залал үшін 

жауап бермейді. Қай кезде басқару органдары адал емес және ақылға қонымсыз 

әрекет етті деп танылады? А.Г. Диденко аталған ұғымдарды бағалау ұғымдары 

деп атайды. Сондай-ақ, бағалау ұғымдарын заң шығарушының арнайы 

бекіткендігіне және осы арқылы субъектілердің түсіндіруіне мүмкіндік 

берілгендігіне назар аударады. Бұл түсіндіруді кемшіл тұстарды толықтыру 

немесе нақтылау әдісі деп сипаттайды және түсіндірудің субъектісі тек сот бола 

алатындығын айтады [153].   

Әдебиетте, ресейлік сот тәжірибесінде аталған ұғымдарға келесідей 

түсініктеме беретіндігіне назар аударады [142, с. 45-47]: 

- жауаптылыққа тарту-тартпау мәселесі, басқару органының мүшесінің 

өзінің міндеттерін атқару барысында адал және ақылға қонымды әрекет еткен 

не етпегендігіне яғни, өзінің міндеттерін тиісінше орындау үшін қажетті 

барлық шараларды қабылдаған-қабылдамағандығына және тиісті қамқорлық 

пен қырағалық танытқан-танытпағандығына байланысты болады; мысалы, 

РФ Жоғарғы Арбитраждық Соты Президиумының 2007 жылдың 22 

мамырындағы №871/07 қаулысы; РФ Жоғарғы Арбитраждық Сотының 2011 

жылдың 11 сәуіріндегі № ВАС-4233/11 ұйғарымы; РФ Батыс-Сібір округінің 

ФАС 2010 жылдың 14 қазанындағы №А45-26588/2009 қаулысы;  

- ақылға қонымдылық жайлы: бұл дегеніміз қоғамның ағымдағы ісін 

басқару сеніп тапсырылған тұлға ретінде басқарушы осыған ұқсас жағдайларда 

жақсы басқарушы жасауы тиіс іс-қимылды іске асыруы қажет. Мысалы, РФ 

Жоғарғы Арбитраждық Соты Президиумының 2012 жылдың 06 наурызындағы 

№12505/11 қаулысы; 

- адалдық жайлы: әрекет ету (әрекетсіздік) барысында басқару органының 

мүшесі тек заңды тұлғаның мүддесін көздеп әрекет етуді білдіреді; мүдделер 

қақтығысы жоқ кездегі әрекетті сипаттайды;  
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- басқару органдарына мүшелердің адалдығы мен ақылға қонымдылығы 

олардың негізгі басқару процесстерін тиісінше ұйымдастыруынан да көрініс 

табады; заңды тұлғаның қызметінің «нәтижесі оң көрсеткіштерге әкелуі 

тиіс» және әріптестеріне зиян тигізбеуі қажет және т.б.  

РФ Жоғарғы Арбитраждық Соты Пленумының 2013 жылдың 30 

шілдесіндегі «Заңды тұлға органдарының санатына енетін тұлғалардың  

келтірген залалын өндіріп алудың кейбір сауалдары туралы» №62 қаулысының 

2-тармағында келесідей жағдайларда директордың әрекетінің (әрекетсіздігінің) 

адал еместігі дәлелденді деп саналатындығы айтылады: 

1) мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты алдын-ала жариялаған және 

директордың әрекеті заңнамада бекітілген тәртіпте мақұлданған жағдайларды 

қоспағанда, егер директор өзінің жеке мүддесі (директордың аффилиирленген 

тұлғаларының мүддесі) мен заңды тұлғаның мүддесінің арасындағы қақтығыс 

кезінде сонымен бірге, заңды тұлғаның мәмілелерді жасасуына іс жүзіндегі 

мүдделілігі бар кезде әрекет ететін болса; 

2) заңды тұлға қатысушыларынан өзі жасаған мәміле туралы ақпаратты 

жасырса (атап айтқанда, егер ондай мәміле туралы дерек заңды, заңды 

тұлғаның жарғысын немесе ішкі құжаттарын бұза отырып, заңды тұлғаның 

есептілігіне енгізілмесе) не мәмілелер туралы заңды тұлғаның қатысушыларына 

шынайы ақпар бермесе; 

3) заңнамаға немесе жарғыға орай заңды тұлғаның органдары тарапынан 

мақұлдануы тиіс мәмілені, аталған рәсімді сақтамай жасасса; 

4) заңды тұлға үшін теріс салдарлар әкелген мән-жайларға қатысты 

құжаттарды өзінің өкілеттілігі тоқтатылғаннан кейін заңды тұлғаға беруден 

жалтарса және бермей ұстап қалса;  

5) жасау сәтінде өзінің әрекетінің (әрекетсіздігінің) заңды тұлғаның 

мүддесіне сәйкес келмейтіндігін білсе немесе білуге тиіс болса мысалы, 

мәмілені заңды тұлға үшін алдын-ала аса тиімсіз мазмұнда жасаса (жасалуын 

құптап дауыс берсе) немесе міндеттемені орындауға қауқарсыздығы алдын-ала 

белгілі болған тұлғамен («бір күндік-фирма» және т.б.) жасаса (жасалуын 

құптап дауыс берсе).    

Осы қаулының 3-тармағында директордың әрекетінің (әрекетсіздігінің) 

ақылға қонымсыздығы келесідей жағдайларда дәлелденді деп саналатындығы 

айтылады: 

1) осы жағдайда маңызы бар, өзіне белгілі ақпаратты назарға алмастан 

шешім қабылдаса; 

2) шешім қабылдарға дейін шешімді қабылдау үшін қажетті және 

жеткілікті ақпаратты алуға бағытталған шараларды қабылдамаса және мұндай 

шараларды қабылдау осыған ұқсас мән-жайлардағы іскерлік тәжірибе үшін 

әдеттегі ереже іспеттес болса, атап айтқанда, егер осындай мән-жайларда ақыл 

қонымды әрекет ететін директор қосымша ақпарат алғанға дейін шешім 

қабылдағанды кейінге қалдыратыны дәлелденсе;  
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3)  осыған ұқсас мәмілелерді жасасу үшін осы заңды тұлғада қабылданған 

ішкі рәсімдерді немесе әдетте талап етілетін рәсімдерді сақтамастан мәміле 

жасаса (мысалы, заң бөлімінің, бухгалтерияның келісімін алмаса және т.с.с.).  

Жалпылай алғанда, зерттеушілер соңғы жылдары Ресейде басқару 

органдарының заңды тұлғаға келтірген залалын өндіруге қатысты істердің өсу 

тенденциясының орын алып жатқандығына назар аударады [154]. Сондай-ақ 

РФ Жоғарғы Арбитраждық Соты Пленумының 2013 жылдың 30 шілдесіндегі 

«Заңды тұлға органдарының санатына енетін тұлғалардың  келтірген залалын 

өндіріп алудың кейбір сауалдары туралы» №62 қаулысының қабылдануына 

орай енді, Ресей Федерациясының «жауапсыз» директорлардың орны болуын 

доғаратындығы жайлы пікірлерде кездеседі [155, с. 20]. Дегенмен, Ресей 

заңнамасына енгізілген соңғы өзгерістердің кейбірінің орындылығына күмән де 

білдірілуде. Атап айтқанда, 2014 жылғы №99 федералдық заңымен Ресей 

Федерациясының Азаматтық кодексінің 52-бабының  5-тармағына корпорация 

қатысушыларының «заңды тұлғаның құрылтай құжаттары болып 

табылмайтын ішкі регламентті және өзге де ішкі құжаттарды» бекіте 

алатындығы жөніндегі ереженің енгізілу орындылығын Е.А. Суханов сынға 

алады [156, с. 21].      

Өз әрекетімен қоғамға залал келтірген лауазымды тұлғаларға қарсы 

акционерлер шығынды өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгіне 

алатындығы көрсетілген. Осы ретте, М.Г. Ионцев мынадай тәжірибеде болған 

оқиғаны келтіреді: «Акционерлік қоғамның басшылығы сұрақты жалпы 

жиналыстың талқысына салмастан, бір сайлау компаниясын қолдауға едәуір 

ақша соммасын аударады. Бұл ретте, басқару органы салықты уақытылы 

төлемеуіне байланысты жауапты болған қоғамға ғана емес, дивиденд алуға 

құқылы акционерлерге де залал келтірген..» [53, с. 83]. 

Алматы қалалық сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасының 2015 жылдың 10 ақпанындағы №2а-463/2015 

қаулысында сипатталған істе «Страховой брокер «GreCo JLT Kazakhstan» 

ЖШС қатысушысы осы серіктестіктің директоры қызметін атқарған                         

А.С. Орыновтан 5 940 000 теңгені өндіріп алу туралы талабымен сотқа 

жүгінген. Талап қоюшының аталған талаппен сотқа жүгінуіне серіктестік 

директорының автокөлікті сатып алу барысында аталған көлікке қатысты 

ауыртпалықтардың бар-жоқтығы жайлы ақпараттарды тиісінше тексермегендігі 

түрткі болған. Алайда, істі қараушы сот талап-арызды қанағаттандырусыз 

қалдыру жайлы байламға келеді.  

Қостанай облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2017 жылдың 01 ақпанындағы №3971-16-00-2/4394 шешімінде 

сипатталған істе «Лисаковская дезинфекционная станция» ЖШС қатысушысы 

осы серіктестіктің екінші қатысушысы әрі директоры В.Г. Никитинадан негізсіз 

талап қою арқылы серіктестікке келтірген залалды өндіріп алу туралы талабы 

қаралған. Істі мазмұны бойынша қараған сот талапты қанағаттандыру жайлы 

байлам жасаған. 
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Басқару органдарының мүліктік жауаптылығы қаралғанда бұл сауалдың 

еңбек құқығымен, әлде азаматтық құқықпен реттелуі керектігі жайлы мәселе 

туындайды. Мысалы, Өскемен қалалық соты 2012 жылдың 16 наурызындағы 

№2-2080-2012 шешімінде келесідей істі сипаттайды. Атап айтқанда, 

«УльбаСтройМонтаж» ЖШС қатысушысы Г.Д. Жаткин осы серіктестіктегі 

екінші қатысушы әрі директор В.И. Боровиковқа ақшалай соманы өндіріп алу 

туралы талап қояды. Істі мазмұны бойынша қараған сот істе серіктестік пен 

директордың арасындағы қатынастардың еңбек заңнамасымен реттелетіндігі 

жайлы байлам жасайды. 

Өндірістік кооперативті басқару органдарының мүліктік жауаптылығы. 

«Өндірістік кооператив туралы» ҚР заңының 2-1-бабында келесідей ереже 

бекітілген «осы Заңның күші өндірістік кооперативтердің қызметін реттейтін 

қатынастарға, олардың құрылуының, қызметінің, қайта ұйымдастырылуының 

және таратылуының ұйымдастыру, экономикалық және әлеуметтік шарттарына, 

мүшелерінің құқықтары мен міндеттеріне, басқару және бақылау 

органдарының өкілеттіктері мен жауапкершілігіне қолданылады».  

Акционерлік қоғамды басқару органдарының мүліктік жауаптылығы. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 63-бабында қоғамның 

лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі бекітілген. Ал, осы заңның 1-

бабының 16)-тармағында лауазымды тұлғалар санатына акционерлік қоғамның 

директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының  мүшесінің немесе 

акционерлік қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге 

асыратын тұлғаның жататындығы көрсетілген. Аталған тұлғалардан 

акционерлік қоғамға келтірген залалды өндіріп алу туралы талап-арызбен 

жалпы жиналыстың шешімі негізінде қоғамның өзінің немесе бес және одан 

көп акцияларды қолына шоғырландырған акционердің (акционерлердің) сотқа 

жүгіне алатындығы бекітілген. Сондай-ақ бес және одан көп акцияларды 

қолына шоғырландырған акционер (акционерлер) сотқа жүгінерден алдын осы 

мәселені директорлар кеңесінің төрағасының назарына жеткізуі тиіс және 

директорлар кеңесі төрағасының аталған мәселені директорлар кеңесінің күн 

тәртібіне шығаруы керектігі көрсетілген.  

 

3.2 Қатысушылар құрамынан шығару - жауаптылық шарасы ретінде 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі 

№220 Заңының 34-бабының 2,3-тармақтарында серіктестікке елеулі түрде зиян 

келтірілген жағдайда жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің зиянды өтеу 

туралы талаппен қатар, зиян келтірген кінәлі қатысушының үлесін 

серіктестіктің мәжбүрлеп сатып алуы туралы мәселе қоюға, сондай-ақ оның 

қатысушылар құрамынан шығуын талап етуге құқылы екендігі және үлесті 

мәжбүрлеп сатып алудың сот тәртібімен жүргізілетіндігі бекітілген. Осы ретте, 

С.И. Климкин мазмұны жоғарыда келтірілген құқықтық норманы әзірлеу 

барысында заңи техниканың белден басылғандығына назар аударады. Атап 

айтқанда, ЖШС туралы заңның 28-бабының 2-тармағына сәйкес кез келген 
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негіз бойынша үлеске деген құқықтан айрылу қатысушының жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктен шығуына әкеп соғатындығы көрсетілген. Бұл үлесі 

мәжбүрлі сатып алынған қатысушының автоматты түрде серіктестік 

қатысушысы болуын тоқтататындығын және бұл үшін қатысушылар 

құрамынан аталған қатысушыны шығару туралы қосымша талап қоюдың қажет 

емес екендігін білдіреді. Сонымен бірге, С.И. Климкин аталған зиянның 

қатысушының өз құқықтарын жүзеге асыру барысында туындауы немесе өзіне 

қатысушы ретінде жүктелген міндеттерді орындамауы (тиісінше орындамауы) 

салдарынан келтірілуі тиіс екендігі яғни, қатысушы мәртебесі мен келтірілген 

зиянның арасында себепті байланыстың болуы керектігі құқықтық норманың 

мазмұнынан айқын көрінбейтіндігіне орынды назар аударады және егер, 

аталған мән-жайлардың арасында байланыс жоқ болған жағдайда келтірілген 

зиянның ҚР АК 47-тарауының ережелеріне сәйкес өндірілуі тиіс екендігін де 

жеткізеді [17].    

Салыстыру мақсатында, «Жауапкершілігі шектеулі қоғамдар туралы» 

Ресей Федерациясының 1998 жылғы 8 ақпандағы №14 заңының 10-бабының 

аудармасына назар аударсақ: «10 бап. Қоғам қатысушысын қоғамнан шығару. 

“Қоғамның жарғылық капиталының жинақтап алғанда кемінде он проценті 

тиесілі қатысушылар, өз міндеттемелерін өрескел бұзатын не өз әрекеті 

(әрекетсіздігі) арқылы қоғамның қызметінің әрі қарай жалғасуына мүмкіндік 

бермейтін немесе оны едәуір қиындата түсетін қатысушыны қоғамнан 

шығару туралы талап қоя алады”». Ресейлік заңның бұл бабының мазмұнынан 

қатысушы фигурасының және оның әрекетінің арасындағы байланыстың айқын 

екендігін аңғаруға болады.  Сол себепті, С.И. Климкиннің білдірген орынды 

ұсынысы заңның қолданыстағы мәтінін алдағы жетілдіру жұмыстары 

барысында ескерілуі тиіс, деп пайымдаймыз. 

Алматы қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі апелляциялық сот 

алқасының 2017 жылдың 10 мамырындағы №2а – 2240/2017 қаулысында 

сипатталған істе сот келесідей байламдар жасаған. Қатысушы үлесін 

мәжбүрлеп сатып алудан бұрын бірінші, серіктестікке елеулі зиян 

келтірілгендігі жайлы соттың шешімі қажет және осы себепті, «Научно-

Внедренческий Фонд «КЫЗЫЛМАЙ» ЖШС үлесті сатып алу туралы сауалды 

жалпы жиналыстың күн тәртібіне шығара алмауы тиіс. Серіктестік елеулі 

зиянның келтірілгендігін сот тәртібімен дәлелдегеннен кейін ғана үлесті 

мәжбүрлеп сатып алу мәселесін күн тәртібіне қоя алады. Демек, бірден үлесті 

сатып алу сауалына өте алмайды. Дәл осы дәйек Алматы қалалық сотының 

азаматтық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2016 жылдың 26 

қазанындағы №2а – 6137/2016 қаулысына арқау болған «Med Concept.KZ» 

ЖШС қатысушыларының арасындағы дауда да сипатталады.  

БҚО сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот 

алқасының 2016 жылдың 14 маусымындағы №2а-584/2016 қаулысында 

«Автоснабтехника» ЖШС-нің қатысушысы А.А. Ряховтың үлесін мәжбүрлеп 

сатып алу туралы ісі сипатталған. Бұл істе серіктестік қатысушысы А. Ряхов 

өзінің үлесін мәжбүрлеп сатып алу сауалы қойылған жалпы жиналыс жайлы 
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хабарламаны алғаннан кейін өз үлесін әйеліне сыйға тарту шарты арқылы 

өткізіп, жауаптылықтан жалтаруды көздеген. Алайда, сот аталған сыйға тарту 

шартын жарамсыз деп таныған. 

Алматы қалалық сотының апелляциялық сот алқасының 2016 жылдың 13 

сәуіріндегі №7599-16-00-2а/2032 қаулысында сипатталған істе «Нұр Асар 

Құрылыс Компаниясы» ЖШС өз қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу 

туралы талабымен сотқа жүгінген. Талаптың негіздемесі ретінде аталған 

қатысушының жалпы жиналыстарға жүйелі түрде қатыспауы келтірілген. 

Алайда, сот жалпы жиналысқа қатыспаудан елеулі зиян келтірілмегендігіне 

сілтеме жасап, талапты қанағаттандырудан бас тартқан. 

Үлесті мәжбүрлеп сатып алуды қолданудың кейбір тәжірибелік қырларын 

біз арнайы зерттеу жұмысымызға арқау да еткен едік [157, б.94-97].  Бұл 

механизм бірқатар шетелдік құқық жүйелерінде де қолданылады. Атап 

айтқанда, неміс құқығында жарғылық капиталдағы қатысушы үлесін 

мәжбүрлеп сатып алудың қазақстандық үлгісімен пара-пар келетін екі 

механизмнің бар екендігі айтылады: 1) үлестің алынуы және 2) қатысушыны 

серіктестіктен шығару [158]. Сондай-ақ неміс құқығында қатысушыны 

серіктестіктен жеке тұлғалық сипаттары бойынша да шығаруға болатындығына 

назар аударылады [68]. Ал, француз заңнамасында серіктестік қатысушысының 

үлесін мәжбүрлеп сатып алуды реттейтін ережелердің берілмегендігі, бірақ бұл 

сауалды серіктестіктің құрылтай құжаттарына енгізу арқылы реттеуге 

болатындығы айтылады [159]. Сонымен бірге, ағылшын құқығындағы аталған 

механизмнің қолданысы жайлы қызықты деректермен С. Будылиннің 

зерттеуінен танысуға болады. Сондай-ақ ағылшын құқығында да аталған 

механизмді қатысушылар арасындағы құрылтай шартына ендіруге 

болатындығына назар аударылады [160].  П.В. Степановтың пайымдауынша, 

ұйымның мүшесін ұйымнан шығаруға тек айрықша жағдайларда атап айтқанда, 

ұйымның өзге мүшелерінің не ұйымның өзінің құқықтары мен міндеттерін 

елеулі бұзған ретте ғана жол берілуі қажет [34, с. 75].  

ЖШС туралы заңның 43-бабының 2-тармағының 9)-тармақшасына сәйкес 

серіктестік қатысушысының жарғылық капиталдағы үлесін мәжбүрлеп сатып 

алудың жалпы жиналыстың ерекше құзіретіне жататындығы бекітілген. Демек, 

қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы талап-арызбен сотқа 

жүгінерден бұрын күн тәртібіне осы мәселе қойылған қатысушылардың жалпы 

жиналысы шақырылуы тиіс. Жалпы жиналыс бұл жөнінде оң шешім 

қабылдаған жағдайда ғана аталған талаппен сотқа жүгінуге болады. Мұны 

отандық сот тәжірибесі де қуаттайды. Атап айтқанда, Астана қалалық 

апелляциялық сатыдағы соты төменгі деңгейдегі соттың шешімінің бір бөлігін 

күшін жою туралы 2010 жылдың 21 сәуіріндегі №2а-819-10 қаулысында осы 

талапқа сілтеме жасайды. Бұл істе «В» ЖШС-нің жарғылық капиталының 50% 

үлесіне ие қатысушы Ч., жарғылық капиталдың қалған 50% үлесіне ие Р-дың 

үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы талап-арызымен сотқа жүгінген. Бірінші 

сатыдағы сотта бұл талап-арыз қанағаттандырылады. Сот шешімінің бұл 

бөлігінің күшін жою туралы қаулысында аппеляциялық сатыдағы сот, мұндай 
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талап-арызбен сотқа жүгіну үшін тиісті тәртіпте шақырылған жалпы 

жиналыстың шешімінің қажет екендігін бекіткен заңнама талаптарының 

сақталмағандығына сілтеме жасайды. Ал, мұнда қатысушы серіктестіктің 

жалпы жиналысын шақырмастан, Р-дың үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы 

талабымен сотқа өз бетінше жүгінген. Сондықтанда, аппеляциялық сот 

тарапынан бірінші сатыдағы сот шешімінің осы бөлігінің күші жойылуы тиіс, 

деген орынды байлам жасалған.   

Кейбір тұстарда сот тәжірибесі қолданыстағы заңнамада кездесетін 

олқылықтарды да айшықтап береді. ҚР АК 37-бабына сәйкес заңды тұлғалар 

өздеріне құқықтар мен міндеттерді өзінің органдары арқылы алады. Демек, 

кезектен тыс жалпы жиналыстың шешімін іске асыру үшін серіктестіктің 

атқару органы сотқа жүгінуі тиіс. Бірақ, кейде үлесі мәжбүрлі сатып алынып 

жатқан қатысушының бірмезетте жеке-дара атқару органының өкілеттігін де 

атқаратын жағдайлар жиі кездеседі және жеке-дара атқару органы болып 

табылатын ол қатысушының кезектен тыс жалпы жиналыстың шешімін жүзеге 

асыруға аса құлшына қоймайтындығы да түсінікті жайт. Арнайы әдебиеттерде 

қазақстандық заң шығарушының бұл сұрақты жауапсыз қалдырғандығына 

назар аударылады [43, с. 66]. 

Бұған байланысты кейде сот тәжірибесінде қиындықтар туындап жатады. 

Мысалы, Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотында  қаралған мына бір іске назар аударсақ. ЖШС-нің 

қатысушысы С., қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі 

негізінде екінші қатысушы Ш-ның үлесін мәжбүрлі сатып алу туралы талап-

арызымен сотқа жүгінеді. Сондай-ақ, талап қоюшы өзінің сотқа жүгінуіне Ш-

ның серіктестікке елеулі зиян келтіргендігінің себеп болғандығын айтады. 

Сонымен істі мазмұны бойынша қараған сот, талап-арызды қараусыз қалдыру 

туралы байлам жасайды және сот өз байламын ЖШС туралы заңның 34-бабына 

сәйкес үлесті мәжбүрлі сатып алу туралы талапты тек серіктестіктің өзі ғана 

қоя алатындығымен негіздейді. Ал, бұл жағдайда талап-арызды серіктестік 

емес, қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде 

қатысушының өзі қоюда. Сол себепті де coт, мұны талап-арызды қараусыз 

қалдыруға негіз болады деп пайымдайды. Аппеляциялық сатыдағы сот бірінші 

сатыдағы соттың бұл шешімін қуаттайды. Дегенмен, ШҚО сотының 

кассациялық сатыдағы сот алқасы 2013 жылдың 29 шілдесіндегі №2к-740-13 

қаулысымен аталған байламның күшін жойып, істі мазмұны бойынша қарауға 

бірінші сатыдағы сотқа қайта жолдаған.  

ҚР ЖС 2016 жылдың 30 наурызындағы 3гп-185-16 қаулысында 

сипатталған істе «KAZ BEER GROUP» ЖШС қатысушысы Н.Н. Машжановтың 

үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы талабы қаралған. Талаптың негіздемесі 

ретінде аталған қатысушының директор лауазымын атқару барысында 

серіктестіктің банкке қарызын төлеуге қатысты міндеттерін орындауға күш 

салмағандығы, бар қаражатты борышты өтеуге жұмсамағандығы секілді мән-

жайларға сілтеме жасалған. Алайда, ҚР ЖС талапты қанағаттандыруға негіз 

жоқтығы жайлы байламға келген. Мұны атқарушы органның жауаптылығының 
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еңбек заңнамасымен реттелетіндігімен, мәжбүрлеп сатып алудың тек кінәлі 

әрекеттер үшін ғана орын алатындығымен негіздеген. 

Қатысушының үлесін мәжбүрлі сатып алу механизмін іске қосу үшін 

жалпы жиналыстың шешімін талап етудің әлсіз тұстары ретінде А. Кузнецов 

келесілер атап көрсетеді: 1) үлесті мәжбүрлі сатып алу туралы соттың 

шешімінің жарамдылығы жалпы жиналыс шешімінің жарамдылығына тәуелді 

етіледі яғни, жалпы жиналысты өткізу рәсімдерінің бірінің сақталмауы сот 

шешімінің жарамсыздығына әкелуі мүмкін; 2) қатысушылардың арасындағы 

өзара байланысты айқындау қиынға соғады яғни, үлесі мәжбүрлеп сатып 

алынып жатқан қатысушының аффилиирленген тұлғалары қарсы дауыс беруі 

мүмкін [43, с. 65-66].       

Үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы дауыс берудің де отандық сот 

тәжірибесіндегі қолданысы біркелкі емес. Мысалы, 2014 жылы Алматы 

қаласындағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының №2-

984/14 шешіміне назар аударсақ. «Ч» ЖШС-нің 51% иеленетін қатысушысы А., 

өзінің үлесін мәжбүрлі сатып алу туралы байлам жасаған жалпы жиналыстың 

шешімін жарамсыз деп тану туралы талап-арызымен сотқа жүгінген.  Сот 

процессі барысында талап қоюшы жалпы жиналыстың өткізілетіндігі туралы 

хабардың жалпы жиналысты өткізу мерзіміне тек 10 күн қалғанда таратыла 

бастағандығына, ал өзіне ол хабардың 5-6 күн қалғанда ғана жеткендігіне назар 

аударады. Сондай-ақ таратылған хабарламада күн тәртібіндегі екінші сауалдың 

«Серіктестіктің қатысушылар құрамын және серіктестіктің қайта құрылуын 

талқылау» деп аталғандығына, ал іс жүзінде жиналыстың хаттамасында 

басқалай аталатындығына соттың назарын аударады. Істі мазмұны бойынша 

қараған сот, жалпы жиналысты өткізудің бекітілген императивті нормалары 

бұзылды деп тауып, қатысушының үлесін мәжбүрлі сатып алу туралы байлам 

жасалған жалпы жиналыстың аталған шешімін жарамсыз деп таныған.  

Жоғарыда сипатталған істегі назар аударылуы тиіс келесі бір маңызды 

сауалға да тоқтала кетсек. Атап айтқанда, үлесті мәжбүрлеп сатып алу мәселесі 

бойынша осы істегі жалпы жиналыстың шешім қабылдау тәртібіне қатысты 

соттың білдірген ұстанымына зер салсақ. Қазіргі қолданыстағы ЖШС туралы 

заңның 43-бабының 2-тармағының 9)-тармақшасына сәйкес серіктестікке 

қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару 

серіктестіктегі жалпы жиналыстың ерекше құзіретіне жатқызылған. Сондай-ақ 

ЖШС туралы заңның 48-бабының 2-тармағында бұл сауал бойынша шешімнің 

серіктестікке қатысушылардың жиналысқа қатысып отырғандары мен оған 

өкілдік алғандар дауысының төрттен үш басым көпшілік даусымен 

қабылданатындығы және шешім қабылданған кезде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен 

сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайтындығы және оған тиесілі 

дауыс саны есептеу кезінде ескерілмейтіндігі көрсетілген. Сонымен жоғарыда 

сипатталған істе «Ч» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы үлестің 49% 

иеленетін К., және Г., 51% ие А-ның үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы 

жалпы жиналыста шешім қабылдаған. Бұл ретте істі қараушы сот үлесті 
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мәжбүрлі сатып алу барысында төрттен үш басым көпшілік дауыстың қажет 

екендігіне, ал бұл істе кворумның жоқ екендігіне назар аударады.  

С.И. Климкин өзінің еңбегінде бұған қатысты келесідей пікір білдіреді: 

«...Аталған шешімнің заңдылығы Жоғарғы Соттың деңгейінде қуатталған. Бұл 

ретте, соттардың “егер қатысып отырған немесе оған өкілдік алған 

қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан кемін 

иеленген жағдайда мұндай жиналыс дауыстың басым көпшілігін немесе 

бірауыздан берілуін қажет етпейтін мәселелер бойынша ғана шешімдер 

қабылдауға құқылы” екендігін бекіткен ЖШС туралы заңның 47-бабының 5-

тармағының екінші бөлігіндегі  ережелерді ескермеген» [17].   

Дегенмен, бұл сауалға қатысты отандық сот тәжірибесі өзге жолды 

ұстанды. Атап айтқанда, ҚР ЖС азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі сот 

алқасының 2015 жылдың 28 қаңтарындағы №3гп-2-15 қаулысының мазмұнына 

назар аударсақ. Бұл істе, «Т» ЖШС-нің жарғылық капиталының жинақтап 

алғанда 18% ие үш қатысушының осы серіктестіктің жарғылық капиталының 

82% ие қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы талап-арызын 

қанағаттандырған төменгі деңгейдегі соттардың шешімін ҚР Жоғарғы Соты 

заңға сәйкес деп тауып, қуаттаған.  

Сонымен бірге ЖШС туралы заңның 48-бабының 2-тармағында келесідей 

мазмұндағы ереже бекітілген «Осы Заңның 43-бабы 2-тармағының 1), 7), 9) 

және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша, сондай-ақ 

жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарғысында белгіленген басқа да 

мәселелер бойынша шешімдер, егер серіктестік жарғысы олардың қабылдануы 

үшін сан жағынан көпшілік дауысты немесе бірауыздан дауыс беруді қажет 

етпесе, серіктестікке қатысушылардың жиналысқа қатысып отырғандары 

мен оған өкілдік алғандар дауысының төрттен үш басым көпшілік даусымен 

қабылданады.  

Осы Заңның 43-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы бойынша шешім 

қабылданған кезде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы 

дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде 

ескерілмейді». Аталған ереженің тәжірибедегі қолданысына байланысты 

әралуан пікірлер білдірілуде. Атап айтқанда, ҚР ЖС азаматтық және әкімшілік 

істер жөніндегі сот алқасының 2015 жылдың 28 қаңтарындағы №3гп-2-15 

қаулысында сипатталған істегі тараптардың бірі үлесі мәжбүрлі сатып алынып 

жатқан қатысушының тек дауыс беруге ғана қатыса алмайтындығы, бірақ 

кворумды айқындауда есептелуі керектігі жайлы пікір білдірген еді. Ал, осы 

істегі екінші тарап мұның мүлдем негізсіз екендігіне назар аударып, ЖШС 

туралы заңның 48-бабының мұны талап етпейтіндігіне, ал, егер керісінше 

болған ретте ұсақ үлеске ие қатысушылардың мұндай сауалды қою құқығынан 

айрылатындығына және жалпы жиналысты қайта шақырудың да қажеті болмай 

қалатындығына назар аударды. Осы ретте, әдебиетте бұл мәселені шешу үшін 

ЖШС туралы заңға келесідей ережені енгізу ұсынылады: «ЖШС 

қатысушыларының қайта шақырылған жалпы жиналысында қатысушылардың 

бірауыздан немесе басым көпшілік дауысын талап етпейтін өзге сауалдар 
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бойынша шешім қабылдануы мүмкін. Үлесті мәжбүрлі сатып алу барысында 

үлесі мәжбүрлі сатып алынғалы жатқан қатысушының үлесінің мөлшеріне 

немесе бұл қатысушының осы жиналыста жоқтығына қарамастан шешім 

қабылдануы мүмкін» [161, с. 19]. 

Жалпылай алғанда, зерттеушілер арасында «жарғылық капиталдың 80% 

немесе 90% ие мажоритарлы қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алуға жол 

берілуі керек пе әлде, керек емес пе» деген сауалға қатысты ортақ бір пікірдің 

жоқтығы байқалады. Ал, біз өз тарапымыздан “мажоритарлы қатысушы” 

мәртебесі қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алуға тосқауыл болмауы тиіс, 

деген ұстанымды орынды санаймыз. Керісінше болған ретте, ресейлік 

зерттеуші А. Кузнецов айтқандай, құқықты өрескел теріс қолданғандығына 

қарамастан мажоритарлы қатысушыға иммунитетті берген болар едік [43,                       

с. 70]. 

Бұл сауалға қатысты әр елдің құқықтық жүйесінде әралуан сот 

тәжірибесінің қалыптасқандығын айтуға болады. Мысалы, мәтіні жоғарыда 

берілген ресейлік заңның 10-бабы келесідей сөздермен басталады «Қоғамның 

жарғылық капиталының жинақтап алғанда кемінде он проценті тиесілі 

қатысушылар...». Байқағанымыздай, біріншіден ресейлік заң шығарушы 

мұндай бастама көтергісі келетін тұлғаларға жарғылық капиталдың кемінде 

10% ие болуы тиістігі туралы талап қоюда және екіншіден, ресейлік сот 

тәжірибесінің жарғылық капиталдағы үлесі едәуір қатысушыны қоғамнан 

шығаруға ынталы емес екендігін айта кету қажет.   

Атап айтқанда, Ресей Федерациясы Жоғарғы Арбитраждық Соты 

Президиумының 2012 жылдың 24 мамырындағы №151 Ақпараттық хатының 

11-тармағында келесідей іс сипатталады [162]. Жауапкершілігі шектеулі 

қоғамның (қазақстандық «серіктестік» сөзінің орнына ресейлік заң шығарушы 

«қоғам» сөзін қолданады) жарғылық капиталындағы 10% ие қатысушы З., 

жарғылық капиталдың 90% ие қатысушы С., қоғамнан шығару туралы талап 

қояды. Бұл істе талап қоюшы өзінің талап-арызын жауапкердің әрекеттерінің 

қоғамның қызметін дағдарысқа алып келгендігімен негіздейді.  

Сонымен бірінші сатыдағы сот талап-арызды қанағаттандырудан бас 

тартады. Өзінің бұл ұстанымын сот, жауапкершілігі шектеулі қоғам жөніндегі 

ресейлік Заңның 10-бабының мазмұнынан қоғамның жарғылық капиталының 

айқын басым үлесіне ие қатысушыны қоғамнан шығарудың мүмкін еместігі 

жайлы қорытынды шығатындығымен және бұған жол берілген жағдайда, бұл 

қоғамның қызметінің тоқтатылуына алып келетіндігімен негіздейді.  

Апелляциялық сатыдағы сот бірінші сатыдағы соттың шешімінің күшін 

жойып, талапты қанағаттандырады. Соттың пайымдауынша, жауапкершілігі 

шектеулі қоғам жөніндегі Заңның 10-бабы қатысушыны қоғамнан шығару 

талаптарының қанағаттандырылуын, қоғамның жарғылық капиталындағы 

аталған қатысушыға тиесілі үлестің мөлшеріне тәуелді екендігін бекітпейді. 

Сондай-ақ сот жауапкершілігі шектеулі қоғам жөніндегі Заңның 10-бабының 

басқалай түсінілуі қоғамның ұсақ қатысушыларына тиесілі құқықтарды 

қорғаудың негізсіз шектелуіне әкелетіндігіне назар аударады. Өйткені, 
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қатысушылар мұндай жағдайда адал емес қатысушыны қоғамнан шығару 

туралы талап қою мүмкіндігінен айрылған болар еді. Сонымен бірге, жарғылық 

капиталдың айқын басым бөлігіне ие қатысушыны  қоғамнан шығару 

барысында оған төленетін төлемдердің қоғамның қызметінің тоқтатылуына 

әкелмеуі де мүмкін. Себебі, қоғамның қалған қатысушысы қоғамның мүлкіне 

қосымша салым салуы да мүмкін.    

Ал, кассациялық сатыдағы сот апелляциялық сатыдағы соттың 

қаулысының күшін жойып, бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгеріссіз 

қалдырады. Бұл ретте, келесідей пайымдар алға тартылады. Жауапкершілігі 

шектеулі қоғам жөніндегі Заңның 10-бабының мазмұнынан қатысушыны 

қоғамнан шығару санкциясының көздейтін мақсатын шығаруға болады. Бұл 

санкцияның мақсаты - аталған қатысушының әрекеті арқылы қоғамның 

қызметін қалыпты жүргізуге келтірілген тосқауылдарды жою. Ал, жарғылық 

капиталдың 90% ие қатысушының (мажоритарлы қатысушыны) шығарылуы, 

қоғамның қызметінің тоқтатылуына әкеледі. Ал, бұл аталған норманың мәніне 

қайшы. Сонымен бірге, кассациялық сатыдағы сот қоғамның жарғысында 

қатысушының өз үлесінің құнын ала отырып, қоғамнан шығуына шектеу 

қойылмағандығына назар аударады. Кассациялық сатыдағы соттың 

пайымдауынша, қатысушылардың мүддесінің тепе-теңдігіне әділетті қарар 

болса, жарғылық капиталдың 50% астам үлесіне ие қатысушыны қоғамнан 

шығаруға тек, қоғамның жарғысында қатысушылардың қоғамнан еркін 

шығуына шектеу қойылған жағдайда ғана жол берілуі тиіс.  

Сондай-ақ РФ Жоғарғы Сотының 2015 жылдың 20 шілдесіндегі №А40-

56632/2014 іс бойынша қабылданған №305-ЭС15-2706 ұйғарымында келесідей 

қызықты байламдар жасалған: «...Аймақтық соттың жасаған бұл байламы 

қате болып табылады. Корпоративтік даудың тараптарының арасында 

үлестің теңдей бөлінуі қатысушыны қоғамнан шығару талабын 

қанағаттандырудан  бас тартуға негіз бола алмайды.  

Жауапкершілігі шектеулі қоғамдар жөніндегі Заңның 10-бабына сәйкес 

қоғамның жарғылық капиталының кемінде он пайыз үлесіне ие қатысушылар, 

өз міндеттерін өрескел бұзатын не өзінің әрекеті (әрекетсіздігі) арқылы 

қоғамның қызметін жалғастыруға мүмкіндік бермейтін немесе оны едәуір 

қиындата түсетін қатысушыны сот тәртібімен қоғамнан шығаруды талап 

етуге құқылы.   

Қатысушыны шығару құқықты қорғаудың арнайы корпоративтік тәсілі 

болып есептеледі және бұл тәсілдің мақсаты қатысушылардың бірінің іс-

қимылы арқылы қоғамның қалыпты жұмысына келтірілген тосқауылдарды 

алып тастау болып табылады. ...Дәл осы істегідей үлестер екі қатысушының 

арасында тепе-тең бөлінген кезде сот әрбір қатысушының жасаған 

құқықбұзушылығына баға беруі, аталған құқықбұзушылықтың қоғамға 

келтірген теріс салдарларын талдауы тиіс.  

Егер, қатысушыны қоғамнан шығару туралы талап-арызбен өзіде 

құқықбұзушылыққа жол берген қатысушы жүгінетін болса, онда мұндай 

талап-арыз қанағаттандырылмауы тиіс. Сонымен, үлестердің тепе-тең 
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болуы қатысушыны қоғамнан шығару туралы талап-арызды 

қанағаттандырмауға дербес негіз болады деп пайымдаған аймақтық сот 

жауапкершілігі шектеулі қоғамдар жөніндегі Заңды дұрыс қолданбаған».  

Қарағанды облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқасының 2009 

жылдың 04 ақпанындағы №3а-386 қаулысында сипатталған істе «Антал @ клуб 

фауна» ЖШС-нің қатысушысы Н. Алексюк сатып алу сату шартын жасасуға 

серіктестікті мәжбүрлеу туралы талабымен сотқа жүгінген. Бұл істі қараушы 

сот, серіктестік қатысушысының үлесін сатып алу барысында үлес құнын 

айқындау кезінде пассивтердің емес, тек активтердің ғана назарға 

алынатындығы жайлы байлам жасаған. 

Л.Е. Казённованың пікірінше ЖШС қатысушысының үлесін мәжбүрлі 

сатып алу кезіндегі бағаны айқындау тәртібі жөніндегі сұрақ, құқық қолдану 

тәжірибесіндегі көкейтесті өзекті мәселенің бірі болып табылады. ҚР АК 82-

бабында мәжбүрлі түрде сатып алудың тараптар келіскен бағада, ал, ортақ 

келісімге келмеген ретте сот айқындаған бағада жүзеге асырылатыны 

көрсетілген. Дегенмен, бұл сұрақты шешу барысында соттың қандай негіздерді 

басшылыққа алуы керектігі басы ашық күйінде қалған. Әдетте тәжірибеде 

мынадай жалпы ереже қолданылады, яғни, қоғамның активтерінен оның 

пассивтері алынып тасталады (борышты несие берушінің келісімінсіз 

ауыстыруға болмайтындықтан, пассивтерді бөліп шығарудың реті келмейді. 

Сондықтанда, қоғам өзіне борыштарды қалдырып, бөлініске жататын активтер 

сомасынан азайтуға құқылы) және шығатын қатысушыға қалған мүліктен (таза 

актив) оның үлесіне сәйкес келетін бөлігі беріледі. Серіктестіктен шығатын 

қатысушыға тиесілі үлестің құнын есептеудің мұндай тәртібін ҚР 

заңнамасында бекіткен жөн [163, с. 261]. 

Ұйымға жаңадан қосылған қатысушының бұрын туындаған негіздер 

бойынша өзге қатысушыларды ұйымнан шығару мәселесін көтеруге құқысы 

бар ма? Бұл ретте, жаңа қатысушының бұрыннан келе жатқан қатысушының 

үлесін өзі қатысушы мәртебесін алмағанға дейінгі негіздер бойынша 

мәжбүрлеп сатып алу мүмкіндігіне қатысты білдірілген мына пікірге назар 

аударсақ. Серіктестікке жаңадан қосылған қатысушының өзіне дейінгі 

серіктестікке келтірілген елеулі зияндар үшін бұрыннан келе жатқан 

қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы бастама көтере 

алатындығын қуаттайтын дәйектер ретінде А. Кузнецов өзінің 

монографиясында келесілерді келтіреді: 1) жаңа қатысушының бұрынғы 

мәмілелерді даулай алмайтындығы жайлы ұстаным мүліктік айналымның 

тұрақтылығын сақтауға бағытталған, ал, қатысушының үлесін мәжбүрлеп 

сатып алғаннан үшінші тұлғалардың мүддесіне не мүліктік айналымның 

тұрақтылығына ешбір қауіп төнбейді; 2) жаңа қатысушы серіктестікке кірерден 

алдын шынайы хал-ахуал жайлы хабардар болғандығы туралы болжам көптеген 

жағдайларда шындыққа сәйкес келе бермейді, өйткені, жаңа қатысушы алдын-

ала тексеруді жүргізгенімен көп жағдайларда серіктестіктің жағдайы жайлы 

толық хабардар бола бермейді; 3) жаңа қатысушыны бұл бастаманы көтеруден 

айыру мәміле бойынша берілетін үлестің құнына да әсер етпей қоймайды;                   
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4) талап қою мерзімінің негізсіз созылуы орын алуы мүмкін деген дәйекті, 

міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы талап қою мерзімінің өзгеруіне әкелмейді, 

деген ережемен жоққа шығаруға болады; 5) жаңа қатысушыда бұл бастаманы 

көтеру құқығының болмауы құқықбұзушылықтың жасалуына итермелеуі 

мүмкін; 6) үлесті мәжбүрлеп сатып алу негізінен, барлық қатысушылардың 

ортақ мүддесін қорғауға бағытталғандықтан, бұл ретте жаңа қатысушы тек, 

процессуалдық тұрғыдан ғана талап қоюшы болады; 7) құқықмирасқорлық 

теориясы тұрғысынан алатын болсақ, қорғану құқығы субъективті азаматтық 

құқықтың бөлігі болып табылады және сол себепті, жаңа қатысушы бұл 

мәселені көтеруге толықтай құқылы болуы тиіс [43, с. 73-75].  

Қорытындылай келгенде, серіктестік қатысушысының үлесін мәжбүрлеп 

сатып алу механизмінің қолданысына байланысты туындайтын сауалдарды 

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының «Жауапкершілігі шектеулі 

және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер жөніндегі заңнаманы 

қолданудың кейбір мәселелері туралы» нормативтік қаулысына нақтылау енгізу 

арқылы шешуге болар еді, деп пайымдаймыз. Сондай-ақ қазіргі таңда 

нормативтік қаулы қуатының тәжірибеде толықтай қолданылмай жатқандығы 

жайлы зерттеушілер тарапынан пікірлер білдірілуде [164, с. 70]. Сол себепті де, 

жоғарыдағы сипатталған мәселелер бойынша толықтырулар енгізудің біркелкі 

сот тәжірибесінің қалыптасуына, серіктестік қатысушыларының арасындағы 

«ойын ережесінің» ашық, түсінікті болуына және түптеп келгенде, бұл 

мәселелерді айқындайтын нормативтік қаулының өзінің де тәжірибедегі 

беделінің артуына оң ықпалын тигізер еді.  

Өндірістік кооператив мүшесінің кооперативтен шығарылуы. 

«Өндірістік кооператив туралы» ҚР заңының 11-бабының 2-тармағына 

сәйкес кооператив мүшесi жалпы жиналыстың шешiмi бойынша келесідей 

жағдайларда кооперативтен шығарылуы мүмкін: 1) өзiне кооператив 

жарғысымен жүктелген мiндеттердi ұдайы атқармаған немесе ойдағыдай 

атқармаған жағдайда; 2) осыған ұқсас кооперативке мүше болуына 

байланысты; 3) құрылтай құжаттарында көзделген басқа да жағдайларда 

шығарылуы мүмкiн. Өндiрiстiк кооперативтiң мүшелiгiнен шығару туралы 

шешiмге сотқа шағым жасалуы мүмкiн. 

Қарағанды облыстық азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасы 2015 жылдың 13 мамырындағы №2а-2024 

қаулысында сипатталған істе өндірістік кооперативтен мүшені шығарудың 

міндетті түрде жалпы жиналыс арқылы өткізілуі тиістігіне назар аударған.  

ӨК жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сауалдар бойынша қарсы дауыс 

бергені үшін аталған мүшені кооперативтен шығару талпыныстары тәжірибеде 

кездесіп жатады. Бірақ, отандық сот органдары тарапынан бұл ұстаным қолдау 

таба қойған жоқ. Себебі, бұл ретте сот органы ӨК мүшесінің күн тәртібіндегі 

сауалдармен келіспеуі, қарсы дауыс беру арқылы өз құқықтары мен мүдделерін 

қорғауы заңды құбылыс екендігіне назар аударады. Мысалы, Алматы облыстық 

экономикалық сотының 2016 жылдың 04 наурызындағы №1912-16-00-2/7 

шешімі.  
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Акционердің қоғамнан шығарылуы.  

ҚР АК 139-бабының 5-тармағында келесідей ереже бекітілген «Қазақстан 

Республикасының заң актiлерiнде өзiнiң әрекетiмен немесе әрекетсiздiгiмен 

акционерлiк қоғамның мүддесiн бұзған акционерден акцияларды сот шешiмi 

бойынша сатып алу мүмкiндiгi көзделуі мүмкiн. Банктерде және банк 

операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында Қазақстан Республикасының заң 

актiлерiмен белгiленген тәртiппен есептелетiн меншiктi капиталдың тepic 

мөлшерi болған жағдайда, олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алудың 

мүмкiндiгi мен негiздемесi көзделуi мүмкiн». Ал, «Банктер және банктік қызмет 

туралы» ҚР заңының 17-бабының 4-тармағы 2)-тармақшасына сәйкес банкте 

капиталдың теріс мөлшері болған кезде, уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасының Үкіметімен келісім бойынша банктің қаржылық жағдайын 

қажетті жақсартуға кепілдік беретін жаңа инвесторға сатып алу бағасы 

бойынша кейіннен міндетті түрде дереу өткізу шартымен банк акцияларын 

мәжбүрлеп сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.  

«Сақтандыру қызмету туралы» ҚР заңының 61-бабында келесідей ереже 

бекітілген: «61-бап. Акцияларды мәжбүрлеп сатып алу  

1. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында 

активтердiң сапасы мен өтiмдiлiгi бойынша оларды сыныптау ескерiле отырып 

есептелген құны мен мiндеттемелер арасында терiс айырма барын анықтаған 

жағдайда уәкiлеттi мемлекеттiк орган сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымының акцияларын олардың акционерлерiнен мәжбүрлеп сатып алып, 

оларды сақтандыру және қайта сақтандыру шарты бойынша барлық 

мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жағдайында сатып алуға тiлек 

бiлдiрген жаңа инвесторға сату туралы шешiм қабылдауға құқылы. 

2. Уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

акцияларын мәжбүрлеп сатып алуы кейіннен оларды жаңа инвесторға сату 

мақсатында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын 

(акционерлердің үлестерін) мәжбүрлеп сатып алу туралы өзі шешім қабылдаған 

күнге оның нақты төлем қабілеттігі маржасының мөлшері негізінде 

айқындалатын баға бойынша жүзеге асырылады. 

3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларды сатуды 

уәкілетті орган оларды сатып алу бағасы бойынша жүргізеді.  

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық мәжбүрлеп сатып 

алынатын акциялары иелерінің құқықтары мен міндеттері жаңа инвесторға 

ауысады. 

4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын мәжбүрлеп 

сатып алу мен оларды кейiннен жаңа инвесторға сату тәртiбiн уәкiлеттi 

мемлекеттiк орган мемлекеттiк органмен келiсе отырып белгiлейдi.».  

Коммерциялық емес ұйым мүшелігінен шығару. 

Қатысушыны ұйымнан шығару сауалының коммерциялық емес ұйымдарда 

да кездесетіндігін төмендегі тәжірибелік мысалдардан аңғаруға болады. 

Мысалы, Алматы қалалық Бостандық аудандық сотының 2015 жылдың 07 
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тамызындағы №2-4066/15 шешіміне сәйкес «Обеспечьте народ жильем» ҚБ 

мүшесі Ю.П. Ширяеваны бірлестік мүшелігінен шығару туралы аталған 

ұйымның шешімінің күші жойылады.   

Ал, Алматы облыстық экономикалық сотының 2016 жылдың 04 

наурыздағы №1912-16-00-2/210 шешімінде «Медицинский колледж «Жәрдем» 

мекемесінен екі құрылтайшыны шығару туралы мәселе сипатталады. Істі қарау 

нәтижесінде мекемеден аталған екі құрылтайшыны шығару негізінің жоқтығы 

жайлы байлам жасалды.  

 

3.3 “Корпоративтік пердені түру” ережесінің қолданысы 

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын ағылшын құқығының 

ережелерін имплементациялау негізінде жетілдіру жөніндегі ҚР ЗИ тарапынан 

әзірленген концепцияда «piercing the corporate veil» немесе «корпоративтік 

пердені түру» ережесін отандық азаматтық заңнамада бекіту идеясы 

ұсынылған. Бұдан әріде, концепция авторлары отандық азаматтық заңнамаға 

ендіруді ұсынған «корпоративтік пердені түру» ережесіне кеңірек тоқталсақ.   

Қазақстан Республикасының қолданыстағы Азаматтық кодексінің 44-

бабының 2-тармағында «заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) 

немесе оның мүлкiнiң меншiк иесi оның мiндеттемелерi бойынша жауап 

бермейдi, ал заңды тұлға заңды тұлғаның құрылтайшысының 

(қатысушысының) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесiнiң мiндеттемелерi 

бойынша жауап бермейдi, бұған осы Кодексте, өзге заң актiлерiнде не заңды 

тұлғаның құрылтай құжаттарында көзделген жағдайлар қосылмайды» 

делінген мазмұндағы құқықтық норма бекітілген. Сондай-ақ, «Жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР 

заңының 2-бабының 1-тармағында жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Бір 

немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен 

белгіленген мөлшерде үлестерге бөлінген серіктестік жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік деп танылады; жауапкершілігі шектеулі серіктестікке 

қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және 

серіктестіктің қызметіне байланысты зияндарға өздерінің қосқан 

салымдарының құны шегінде тәуекел етеді..» делінген мазмұнда сипатталады. 

Байқағанымыздай, отандық заңнамада құрылтайшы мен заңды тұлғаның екі 

бөлек субъекті екендігі және жалпылай алғанда, бір-бірінің міндеттемелері 

бойынша жауап бермейтіндігі бекітілген. Әдебиет беттерінде бұл ереженің 

заңды тұлғалар жөніндегі ілімнің іргетасы екендігі айтылады [99, с. 256]. Бұл 

мән-жай отандық сот тәжірибесі тарапынан да мойындалады. Мысалы, Алматы 

қалалық экономикалық сотының 2015 жылдың 31 тамызындағы №2-13617/15 

шешімі.  

Жалпы, заңды тұлғаны сипаттайтын белгілердің бірі ол дербестігі болып 

табылады. Бұл фактіні мойындау ХІХ ғ. соңына қарай атап айтқанда, 1897 

жылғы Salomon v. Salomon and Co Ltd. ісін қарау барысында орын алды. Бұл 

істе, Соломон есімді жеке тұлға, бір адамнан тұратын компания құрып, 

компанияның барлық мүлкін кепілге қоюы арқылы компанияның атынан 10 000 
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фунт стерлинг борыштық міндеттеме алған. Кейіннен, төлем қабілеттілігінің 

жоқтығына орай таратылған. Несие берушілері Соломон мен компанияның бір 

тұлға екендігін дәлелдеп, таратылған компанияның борышын оның 

құрылтайшысынан өндіріп алмаққа талпыныс жасайды. Аппеляциялық сот 

несие берушілердің дәйектерін негізді санағанымен, Лордтар Палатасы ол 

шешімнің күшін жойған. Осы іс бойынша сөйлеген сөзінде лорд Хэлсбери 

компанияның өздігінен, дербес болғандығына, тіпті, бұл жерде компанияны 

құрудағы мақсат Соломонның өзінің жеке ісін басқаның атынан жүргізуге 

ұмтылғандығы болуы мүмкін екендігі де аса маңызды еместігіне назар 

аударады. 

Заңды тұлға мен оның құрылтайшысының дербес бөлек субъектілер 

екендігі шетелдік құқық жүйесіне ертеден мәлім. Жалпы мағлұмат ретінде 

шетелдік сот тәжірибесінде орын алған бірнеше істерге тоқтала кетсек. 

Англияның сот органдарында қаралған мына бір іс бойынша корпорация 

тұлғасы мен оған қатысушылар тұлғасын араластыруға болмайды делінген 

қорытынды жасалған. Іс мазмұнынан мына бір мәселелер айқындалады. 

Белгілі-бір тұлға өзіне тиесілі жер телімін екінші бір тұлғаға сатады. Шартта 

кейіннен жер телімін қара нәсілді тұлғаларға сатпайтыны туралы сатып 

алушының міндеті де көрсетілген болатын. Алайда, соңынан жер телімін 

қатысушылары қара нәсілді болып табылатын бір корпорация сатып алады. 

Сатушы шартты жарамсыз деп тану туралы талап-арызымен сотқа жүгінеді. 

Бірақ та, сот шарт еркіндігі қағидасының орнына, құқықтық фикция 

принципіне басымдылық беріп, корпорация тұлғасының оған қатысушылар 

тұлғасынан бөлек екендігіне назар аударады [93, с. 30].  

 1925 жылғы Macaura v. Northern Assurance Co. арасында қаралған дауда 

сот корпоративтік ұйым мен оның құрылтайшысының екі бөлек дербес субъекті 

екендігін көрсетеді. Аталған даудың туындауына келесідей мән-жай себеп 

болады. Макаура өзіне тиесілі ағаштар партиясын барлық үлесі өз қолында 

шоғырланған Irish Canadian Saw Mills Ltd. компаниясына сатады. Кейіннен, 

аталған ағаштар партиясын өртке қарсы сақтандырмақ болып, Northern 

Assurance Co. сақтандыру ұйымымен жеке өзінің атынан шарт жасасады. Арада 

2 апта өткеннен кейін өрт шығып барлық ағаштардың жанып кетуі себепті, 

сақтандыру төлемін алу үшін жүгінген Макаураға сақтандыру ұйымы төлемді 

төлеуден бас тартады және ағаштар партиясының Макаураға емес, компанияға 

тиесілі екендігін, компания мен Макаураның екі дербес субъекті екендігін алға 

тартады.  

Бұл істі қараған Лордтар Палатасы сақтандыру ұйымының ұстанымын 

дұрыс деп табады және мұны келесідей уәждер арқылы негіздейді [65]:  

– ағаштар партиясы Макаураға емес, Irish Canadian Saw Mills Ltd. 

компаниясына тиесілі; 

– аталған компанияның барлық үлесі Макаураға тиесілі болғанымен 

оның компанияға тиесілі меншікте ешбір мүдделілігі болмауы тиіс; 
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– шектеулі жауапкершілік ережесіне сәйкес барлық борыштың 

компанияның өзіне тиесілі болатындығы секілді компанияның барлық 

активтері де оның құрылтайшыларына емес, компанияның өзіне тиесілі болады. 

Компания мен оның құрылтайшыларының дербестігі Catherine Lee v Lee's 

Air Farming Limited (New Zealand) арасындағы істе де айқын көрінеді. Geoffrey 

W. Lee есімді жеке тұлға 1954 жылдың тамыз айында ауыл шаруашылық 

жерлеріне әуеден тыңайтқыш дәрумендерді себетін Lee’s Air Farming Limited 

компаниясын құрады. Компаниядағы барлық үлестер өзіне тиесілі болады. 

Сондай-ақ, өзі атқарушы директор және ұшақтарды жүргізетін ұшқыш ретінде 

жұмыс жасайды. 1956 жылдың наурыз айында Geoffrey W. Lee жүргізіп келе 

жатқан ұшақ апатқа ұшырап, Geoffrey W. Lee қаза табады. Артында кәмелет 

жасына толмаған 4 баласы және әйелі қалады. Сол кезеңдегі қолданыстағы 

еңбек заңнамасына сәйкес барлық жұмысшылар жазатайым апатты 

жағдайлардан сақтандырылған еді. Сонымен, осы сақтандыру төлемін алу 

ниетінде жүгінген Geoffrey W. Lee-дің әйелінің өтініші қанағаттандырылмайды 

және мұның негіздемесі ретінде Geoffrey W. Lee-дің «жұмысшы» емес екендігі 

жайлы уәж қолданылады. Мәжбүрлі өндіріп алу мақсатымен Mrs. Lee сотқа 

жүгінеді. Іс бойынша сот келесідей байламдар жасайды: 1) компания мен 

Geoffrey W. Lee екеуі екі бөлек дербес субъекті және осы себепті, олар бір-

бірімен құқықтық қатынастарға түсе алады; 2) Geoffrey W. Lee мен 

компанияның арасында ұшқыш ретінде жұмысқа алу жөніндегі шарттық 

қатынастар орын алған; 3) Ол атқарушы директор ретінде өзіне тапсырмалар 

бере алады және бұл жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы қатынас 

ретінде сипатталады. Сондықтанда, ол «жұмысшы» ұғымының аясына сай 

келеді [165].  

Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың тәжірибесінде де заңды 

тұлға мен оның құрылтайшыларының ара қатынасы жөніндегі істер кездеседі. 

Заңды тұлғаның қатысушылары не акционерлері заңды тұлғаның атынан 

мемлекеттік органдардың іс-қимылдарын даулау жөніндегі шағымдарымен 

жүгінген ретте  ол шағымдарды қарамау Еуропалық Соттың басты ұстанымы 

болып табылады. Өйткені, бұл ретте заңды тұлғаның емес оның 

қатысушыларының құқықтары бұзылуда деп қарастырылады және аталған 

тұлғалардың адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау туралы 

Конвенцияның 34-бабындағы «құқықбұзушылықтан жәбір көруші» емес 

екендігін алға тартады [166]. Мысалы, 1995 жылы қаралған Agrotexim and others 

v. Greece арасындағы істе 51% акцияға ие акционерлер мемлекеттік 

органдардың шешімдеріне шағымданған болатын. Мемлекеттік органдардың 

орынсыз килігуі нәтижесінде компания акциясының құнсыздануы орын алған 

және нәтижесінде акционерлердің активтерінің құны төмендеген. Сот шағымда 

қараудан бас тартады.  Сот тек айрықша жағдайларда ғана құқықсубъектілік 

принципінен бас тарта алатындығын жеткізген [166]. Сондай-ақ, Terem Ltd. 

Chechetkin and Olius v. Ukraine ісінде де осы принцип басшылыққа алынған.                               

Кейде, теледидарды қосып қалсаңыз әралуан тақырыптағы 

пікірталастардың жүргізіліп жатқандығының куәсі боласыз. Мысалы, сіз 
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жоғары білімнің тегін болғандығын қостайсыз ба әлде қарсысыз ба және т.б. 

Бірақ, тереңірек үңілсек, мәселе жоғары білімнің тегін не ақылы еместігінде 

емес, кімнің төлеуі тиіс екендігінде жатқандығын байқайсыз. Айталық, студент 

жоғары білімді тегін алып жатқанымен, ол үшін ақыны төлеу мемлекетке 

жүктеледі. Осы секілді, бұл мәселеге тереңірек үңілсек несие берушілердің 

алдындағы міндеттемелердің орындалмай қалу қаупін кім көтеруі тиіс, деген 

сауал жатады. Қатысушыларға (құрылтайшыларға) дейін десек, заңнамада 

олардың заңды тұлға қызметіне байланысты тек өз салымдарының шеңберінде 

ғана тәуекел ететіндігі бекітілген. Демек, теріс салдарлары несие берушілердің 

өздеріне жүктелмек. Бірақ, бұл құқыққа берген Цельстің «Ius est ars boni et 

aequi» - «Құқық жақсылық пен әділеттілік өнері» анықтамасына қаншалықты 

үйлесуде? Бұған қатысты Алан Дигнам келесідей пікір білдіреді: «Заңды тұлға 

құрылымы ұсынатын шектеулі жауаптылық институты құрылтайшылар 

үшін аса пайдалы болып саналады. Көп жағдайларда, мұның құнын заңды 

тұлға несие берушілерінің төлейтіндігі де мәлім» [65]. Құрылтайшылардың 

(қатысушылардың) мүддесінің несие берушілер есебінен қорғалуы қаншалықты 

орынды?  

Әр елдің құқық жүйесі осы сынды маңызды сұрақтарды жауапсыз 

қалдырмай реттеу жолдарын ұсынады. Жоғарыдағыдай сауалдарға шетелдік 

құқық жүйесінде берілген жауаптардың бірі ретінде «piercing the corporate veil» 

немесе «корпоративтік пердені түру» доктринасын атауға болады. Бұл доктрина 

бойынша міндеттемелерді орындауға заңды тұлға мүлкі жеткіліксіз айрықша 

жағдайларда шектеулі жауаптылық институтына қарамастан 

құрылтайшылардың (қатысушылардың) жеке мүлкінен өндіріп алуға жол 

беріледі. Мысалы, В.Д. Федчук «корпоративтік пердені түру» доктринасының 

басты мәні «алаяқтықтың алдын-алу немесе әділеттілікке қол жеткізу» 

екендігіне назар аударады [52, с. 42]. Ал, П. Беренс неміс сот тәжірибесінде 

«критикалық жауаптылық» ұғымының бар екендігін және бұл механизмнің 

егер, қатысушы ЖШС құрылымын несие берушілер мүддесіне залал келтіру 

құралы ретінде пайдаланған болса қолданылатындығын атап көрсетеді [59,                   

с. 278].  

«Корпоративтік пердені түру» теориясы жиі қолданылатын елдердің бірі 

және осы конструкцияның шығу отаны ретінде әдебиет беттерінде АҚШ 

аталады. Кейбір деректерге сүйенсек, АҚШ соттары жылына орташа есеппен 

4000 жуық істе осы теорияны қолданатын көрінеді [99, с. 262]. Дегенмен, 

«корпоративтік пердені түру» жөніндегі бүгінгі таңдағы американдық 

құқыққолдану тәжірибесі бірқатар қосымша алғышарттардың болуын талап 

етеді. Мұндай алғышарттар «корпоративтік пердені түру» теориясын қолдану 

мүмкіндігін қарастыру барысында «тест» рөлін атқарады және мұның 

орындылығын түсіндіретін бірнеше доктриналарға негізделеді. Солардың 

ішіндегі ең көп тарағандары [99, с. 263]: 1) «Alter ego доктринасы» бойынша 

істі қараушы сот  корпорация мен оның құрылтайшыларының арасындағы 

тығыз байланыстың болғандығын анықтауы тиіс. Тіпті, корпорация 

құрылтайшылардың «екінші бір бейнесі» іспеттес болуы қажет және 
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корпорацияны өздерінің құқыққа қайшы немесе пайдакүнемдік мақсаттарына 

қолданылуы айқындалуы тиіс. Сондай-ақ, корпорацияны оның 

құрылтайшыларынан бөліп қарастыру жария тәртіпке (public policy) қайшы 

келуі шарт; 2) «Құрал доктринасы» бойынша талап қоюшы, заңға қайшы 

немесе пайдакүнемдік мақсаттарға қол жеткізу үшін әрекет ететін 

қатысушылардың өздері толықтай қадағалайтын корпорацияны тек «мақсатқа 

қол жеткізу құралы» ретінде ғана қолданып отырғандығын дәлелдеуі қажет; 3) 

«Агенттік доктрина» бойынша корпорация өзінің қатысушыларының 

мүддесінде әрекет ететін «агент» ретінде ғана қаралады. 

В.Д. Федчук өз зерттеу жұмысында АҚШ-ғы соттардың «piercing the 

corporate veil» доктринасын қолданып шығарған шешімдерін талдайтын 

зерттеушілердің, аталған доктринаны соттардың қай кезде қолдануы керектігін 

айқындайтын нақты факторларды әлі де қалыптастырмағандығын және әр 

штатта әралуан тәжірибе екендігін білдіреді [52, с. 47].    

АҚШ зерттеушісі Кент Пейн «корпоративтік пердені түру» теориясы 

қолданылатын істерді екі категорияға жіктейді. Аталған зерттеушінің 

пайымдауынша, несие берушілердің корпоративтік ұйымның міндеттемесі 

бойынша құрылтайшылардан тікелей өндіріп алу талпыныстары бірінші 

категорияға жатқызылуы тиіс. Сондай-ақ, бірінші категориядағы несие 

берушілерді талаптары шарттан бастау алатын және талаптары зиян келтіруден 

бастау алатын несие берушілер деп жіктейді. Ал, екінші категорияға 

құрылтайшының тікелей жеке тұлға ретінде бір істі жүзеге асыруына 

тосқауылдар болуы себепті, сол істі іске асыру үшін корпоративтік ұйымды 

пайдалану жағдайлары жатқызылады [66, р. 1230-1231]. Екінші категорияға 

жатқызылатын істердің айқын мысалы ретінде Glazer v. Commission on Ethics, 

431 So. 2d 752 (La. 1983) арасында туындаған істі айтуға болады. Бұл іс 

бойынша 1972 жылдан бері Луизиана штатының минералдық ресурстар 

комитетінің мүшесі болып табылатын Jerome S. Glazer барлық үлесі өзінің 

қолында шоғырланған корпорация арқылы Луизиана штатына құрыш сатады. 

Луизиана штатының сол кезеңде қолданыста болған мүдделер қақтығысы 

жөніндегі заңнамасына сәйкес минералдық ресурстар комитетінің мүшесі 

лауазымындағы Jerome S. Glazer-дің штатқа тікелей өзінің құрышты сатуына 

тыйым салатын. Істі қараған сот корпорация жүзеге асырған сатылымдарды 

Jerome S. Glazer-дің тікелей өзі сатқандай қарастырады. Glazer v. Commission on 

Ethics, 431 So. 2d 752 (La. 1983) арасында туындаған істі мазмұны бойынша 

қараған сот өз байламында келесідей сөздерді қолданады: «Жекелей өздеріне 

тиесілі барлық мүліктерімен тәуекелге бармай-ақ, корпорациялардың 

қызметіне салымдар салуға құрылтайшыларды ынталандыру жолымен 

кәсіпкерлікпен айналысуды және индустриалды қарқынды өсуді даңғыл жолға 

қою, құрылтайшыларға дербестік пен шектеулі жауапкершілікті ұсынудың 

басты мақсаты болып саналады» [167]. Сондай-ақ, әдебиет беттерінде   

«корпоративтік пердені түруді» кімнің сұрайтындығына яғни, шарттан 

туындайтын несие берушінің бе әлде, деликтілік міндеттемелер бойынша несие 

берушінің талап ететіндігіне қарай істі қараушы АҚШ сотының әралуан 
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ұстанымды ұстайтындығына назар аударылады. Атап айтқанда, шарттық 

міндеттемелер бойынша несие берушілердің дауға дейін бір-бірімен іскерлік 

қатынаста болғандығы, әріптесінің сенімді-сенімсіз екендігін тексеріп көру 

және міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету шараларын қолдану 

мүмкіндігін иеленгендігі айтылады. Ал, деликтілік міндеттемелердегі несие 

берушілер мұндай мүмкіндікті иеленбейді [52, с. 50].  Мысалы,  Kingsman 

Enterprises Inc. v. Bakerfield Electric Company, Inc., Dynamic Constructors, Inc. 

and Horace B. Womack арасындағы дауды айтуға болады. Бұл істегі Horace B. 

Womack есімді жеке тұлға жауапкер ретінде көрсетілген Bakerfield Electric 

Company, Inc., және Dynamic Constructors, Inc. заңды тұлғаларының негізгі 

қатысушысы болған. Жауапкер ретінде көрсетілген заңды тұлғалардың 

атқарылған жұмыс үшін талап қоюшыға ақыны төлемеуі себепті, 

«корпоративтік пердені түру» доктринасын басшылыққа ала отырып, талап 

қоюшы сотта жауапкер екі компанияның негізгі қатысушысы Horace B. 

Womack-тың жекелей өзіне тиесілі мүліктен борышты өндіріп алуды талап 

етеді. Талап-арызды қанағаттандырудан бас тартқан сот Horace B. Womack 

тарапынан ешбір алдау, алаяқтық әрекеттерді жасау талпынысының 

болмағандығы сияқты уәждерді алға тартып, бұл ретте, «корпоративтік пердені 

түру» доктринасын қолдануға негіз жоқтығына назар аударады [168].   

Аталған доктрина бойынша қосымша ақпар алу үшін Gilford Motor 

Company Ltd. v. Horne, 1933 арасындағы іске тоқталуға болады. Компания мен 

атқарушы директор лауазымына жұмысқа қабылданған Хорнның арасындағы 

еңбек шартында «жұмыстан шыққан жағдайда, атқарушы директордың 

жұмыс беруші-компания клиенттерін әкетуге тыйым салынатындығы»  

жөніндегі ереже қарастырылған еді. Кейіннен, жұмыстан шыққан кейін Хорн 

өзінің әйелі мен досы құрылтайшысы болып табылатын корпорация құрып, 

бұрынғы жұмыс берушісінің клиенттерін өзіне тартуға кіріседі. Істі қарау 

кезінде, сот Хорнның корпорацияны өзінің пайдакүнемдік мақсаттары үшін 

қолданып отырғандығына сілтеме жасап, «корпоративтік пердені алып тастау» 

жайлы шешім шығарады [67, с. 46].    

Отандық сот тәжірибесінде де аталған теорияны сөзбе-сөз атамай-ақ, бірақ 

мазмұнын қолданған істерді кездестіруге болады. Мысалы, ҚР Жоғарғы 

Сотының 1999 жылдың 27 қаңтарындағы «Trans World Group» қаржы тобына 

енетін 59 заңды тұлғаны бір ұйым ретінде қарастыру жөніндегі шешіміне 

тоқталуға болады. Бұл істегі жауапкер 59 заңды тұлғаның 13 Қазақстанда, 9 – 

Ресейде, 22 – Вирджиния және Багам аралдарында, ал, қалғандары Англия, 

Швейцария, Голландия мемлекеттерінде орналасқан. Аталған шешімде 

келесідей уәждер келтіріледі «...Дегенмен, формальды тұрғыдан алғанда 

жауапкерлердің әрбірі дербес және тәуелсіз компания болып саналғанымен, 

бұл дербестігі тек номиналды тұрғыдан ғана болған және шынтуайтында 

TWG барлық компанияларды қатаң бақылауда ұстап, олардың қызметін 

басқарып отырған. ...TWG жүйесіне енетін барлық компанияларда басқару 

шешімдерінің әзірленуі және қабылдануы, атап айтқанда, сауда және несие 

шарттарын жасасу TWG тарапынан айқындалған және мұның барлығы 
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ортақ стратегиялық мақсатқа яғни, Қазақстанның алпауыт кен өндіру 

компанияларын банкроттыққа жеткізу жолында жұмыс жасаған...» [169,                 

с. 97, c.107].    

Сондай-ақ, адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Соттың тәжірибесінде де 

істі қараушы соттың «piercing the corporate veil» доктринасына жүгінген сәттері  

кездеседі. Бірақ, бұл ретте акционерлерге жауаптылықты арту үшін емес 

керісінше бағытта қолданылған. Атап айтқанда, 90% астам үлеске ие қатысушы 

мен компания екеуі бір тұлға ретінде қарастырылады. Мысалы, Ankarcrona v. 

Sweden  ісінде жалғыз акционердің шағымы өндіріске қабылданып, мазмұны 

бойынша қаралған және Nosov v. Russia арасындағы істің мазмұны да осы 

бағытта өрбіген. G.J. v. Luxemburg ісінде де жоғарыда аталған айрықша 

жағдайдың орын алғандығы айтылады. Яғни, шағым беруші компанияның 90% 

үлесіне ие [166]. 

Дегенмен, кейбір зерттеушілер аталған доктринаның кеңінен 

қолданылуының теріс салдарларының да болуы мүмкін екендігін айтады. 

Мысалы, Е.А. Сухановтың пайымдауынша, корпорациялардың қызмет етуі мен 

құрылуын мүмкіндігінше оңайлату жөніндегі ұсыныстар біртіндеп заңды тұлға 

институтының қолданыстан шығып қалуына әкеледі. Өйткені, бұл 

«корпоративтік масканы» алып тастауға жиі жүгінуге итермелейді [99, с. 268].     

Корпорация қатысушылары мен басқару органдарын субсидиарлы 

жауаптылыққа тарту тікелей азаматтық процессте жүргізілетіндігі немесе іс 

бұған дейін қылмыстық іс жүргізу тәртібімен қаралып, кейіннен азаматық 

процесс басталуы керектігі жайлы құқыққолданушылар арасында ортақ пікір 

жоқ. Мысалы, судьялар корпусының өкілдері алдымен қылмыстық іс жүргізу 

тәртібінде қаралып, кейіннен ғана азаматтық процесс басталуы тиіс, деп 

есептейді [170]. 

Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2015 жылдың 09 қазанындағы №2-2446/2015 шешімінде келесідей іс 

сипатталады. Банкроттық іс басқарушы «Тепло-Уют-Кокше» ЖШС жалғыз 

қатысушысы Қ.У. Арыновты субсидиарлы жауаптылыққа тарту туралы 

талабымен сотқа жүгінді. Істі мазмұны бойынша қараған сот серіктестіктің 

банкроттыққа келуіне қатысушының кінәсінің барлығын растайтын құжаттарды 

атап айтқанда, қылмыстық іс бойынша шығарылған үкімді талап қоюшының 

ұсына алмағандығына сілтеме жасай отырып, талапты қанағаттандырусыз 

қалдырады. 

Әдетте, банкроттық белгілері анықталған сәттен бастап алты ай мерзімінде 

банкрот деп тану талабымен сотқа жүгіну қажет. Отандық сот тәжірибесінде 

бұл мәселе бойынша екі даму бағытының барлығы анықталдуда. Бірінші 

бағытта бұл мерзім аралығында сотқа жүгінбеудің субсидиарлы жауаптылыққа 

тарту үшін жеткілікті негіз болып табылмайтындығы жайлы байлам жасалған. 

Мысалы, Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 18 қаңтарындағы №2-19114/2015 шешімінде келесідей 

іс сипатталады. Бұл істе «Nashat Development Group» ЖШС банкроттық іс 

басқарушысы осы серіктестіктің қатысушысы мен директорын субсидарлы 
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жауаптылыққа тарту туралы талабымен сотқа жүгінеді. Сот процессі 

барысында талап қоюшы банкроттық белгілері анықталған сәттен бастап алты 

ай мерзімі ішінде серіктестікті банкрот деп тану туралы талаппен сотқа жүгіну 

қажеттігі жайлы талапты жауапкерлердің орындамағандығына соттың назарын 

аударды. Бірақ, істі қараушы сот субсидарлы жауаптылыққа тарту үшін  

келтірілген зиян, зиянды келтіретін құқыққа қайшы әрекет (әрекетсіздік), зиян 

мен әрекеттің (әрекетсіздіктің) арасындағы себепті байланыс және зиян 

келтірушінің кінәсі болуы қажеттігіне назар аударады. Сондай-ақ 

жауапкерлердің алты ай мерзімі ішінде банкрот деп тану туралы талаппен сотқа 

жүгінбеу фактісінің өзі субсидиарлық жауаптылыққа тартуға негіз болып 

табылмайды. Осыған ұқсас байлам Солтүстік Қазақстан облысының 

мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2015 жылдың 22 

қаңтарындағы  №2-4159/15 шешімінде, Алматы қаласының мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотының 2016 жылдың 19 сәуіріндегі №7527-16-00-

2/1941 шешімінде, Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2017 жылдың 24 қаңтарындағы №1112-16-00-2/3685 

шешімдерінде жасалған.  

Шаруашылық серіктестік қатысушыларының серіктестік міндеттемелері 

бойынша жауаптылығы.  

«Шаруашылық серіктестіктер туралы» ҚР заңының 24-бабының 1-

тармағына сәйкес егер толық серiктестiк таратылған жағдайда оның барлық 

борышын өтеу үшiн қолда бар мүлкi жетпейтiн болса, оның мүшелерi 

жетiспейтiн бөлiгiнде заң актiлерiне сәйкес өндiрiп алынуы мүмкiн өздерiнiң 

барлық мүлкiмен серiктестiк үшiн ортақтасып жауап бередi. 

«Шаруашылық серіктестіктер туралы» ҚР заңының 35-бабының 1-

тармағына сәйкес толық серiктестерге сенiм серiктестiгiнiң мiндеттемелерi 

бойынша осы Заңның 24-бабында белгiленген тәртiппен өздерiнiң барша 

мүлкiмен бiрлескен қосымша жауапкершiлiк жүктеледi. Ал, осы баптың 2-

тармағына сәйкес салымшылар сенiм серiктестiгiнiң мiндеттемелерi бойынша 

серiктестiктiң жарғылық қорына өздерi енгiзген салымдар сомаларының 

шегiнде жауап бередi. 

ЖШС туралы ҚР заңның 2-бабына сәйкес бір немесе бірнеше адам құрған, 

жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлестерге 

бөлінген серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп танылады; 

жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар оның міндеттемелері 

бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты зияндарға 

өздерінің қосқан салымдарының құны шегінде тәуекел етеді. Бұл ережеден 

ерекше жағдайлар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және 

осы Заңда көзделуі мүмкін деген ереже бекітілген.  

Өндірістік кооператив мүшесінің кооператив міндеттемелері бойынша 

жауаптылығы.  

«Өндірістік кооператив туралы» ҚР заңының 14-бабының1-тармағына 

сәйкес кооператив мүшелерiнiң кооператив мiндеттемелерi бойынша қосымша 

(жәрдемақылық) жауапкершiлiгi болады. Ал, осы баптың 2-тармағында 
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кооператив құрылғаннан кейiн пайдың берiлуi немесе пайға мұрагерлiк ету 

тәртiбiмен оған кiрген кооператив мүшесi өзi кооперативке кiргенге дейiн 

пайда болған мiндеттемелер бойынша да басқа мүшелермен бiрдей жауап 

беретіндігі бекітілген. Сондай-ақ осы баптың 3-тармағына сәйкес кооператив 

құрылғаннан кейiн кiрген кооператив мүшесi өзi кооперативке кiргеннен кейiн 

пайда болған мiндеттемелер бойынша жауап беретіндігі көрсетілген. Ал, 5-

тармаққа сәйкес кооператив мүшесiнiң кооператив мiндеттемелерi бойынша 

қосымша (жәрдемақылық) жауапкершiлiгiнiң шектi мөлшерi құрылтай 

құжаттарында белгiленедi, бiрақ ол кооператив мүшесiнiң пайы құнының 

мөлшерiнен төмен болмауға тиiс. Кооператив мүшелерi арасында 

жауапкершiлiктi бөлу олардың пайларының мөлшерiне сәйкес жүргiзiледi. 

СҚО экономикалық сотының 2010 жылдың 02 маусымындағы №2-1670/10 

шешімінде «Вега» өндірістік кооперативінің конкурстық іс басқарушысы осы 

кооперативтің 10% ие мүшесінен кооперативтің міндеттемелері бойынша 

1 310 726 теңгені өндіріп алу ісі сипатталады. Істі қараған сот, «Өндірістік 

кооператив туралы» ҚР заңының 14-бабының 5-тармағына сілтеме жасай 

отырып, талапты қанағаттандырған еді.  

Акционердің қоғамның міндеттемелері бойынша жауаптылығы.  

Жамбыл облыстық экономикалық сотының 2017 жылдың 17 ақпанындағы 

№2-2111-16 шешімінде «Подгорный» АҚ банкроттық іс басқарушысы осы 

қоғамның 60% акциясын иеленетін акционері С. Сұлтаннан қоғамның 

балансындағы автокөліктерді банкроттық рәсімдер барысындағы мүліктік 

массаға қайтаруды немесе қайтару мүмкін емес болса, ақшалай өтемақысын 

беруді талап етіп, сотқа жүгінеді. Істі қарау барысында қоғамның балансында 

33 дана автокөлік пен 16 ауылшаруашылық техникасының бар екендігі 

анықталады. Алайда, банкроттық іс басқарушыға бар болғаны 5 дана автокөлік 

пен 8 дана ауылшаруашылық техникасы берілген. Осы айырмашылықтың 

орнын толтыруды көздеген банкроттық іс басқарушы аталған талабымен сотқа 

жүгінген. Бірінші сатыдағы сот аталған талапты қанағаттандыру жайлы шешім 

шығарады. Соттың мұндай байламға келуіне біріншіден, С. Сұлтанның 

директорлар кеңесінің президенті болғандығы яғни, берешек соманың 

қалыптасу барысы жайлы толық хабардар болғандығы, екіншіден, қоғамды 

банкрот деп тану туралы талаппен дер кезінде жүгінбегендігі және үшіншіден, 

қоғамның қызметі жөніндегі есепті уақытылы өткізбегендігі себеп болған. 

Алайда, Жамбыл облыстық азаматтық істер жөніндегі сот алқасы бұл шешімнің 

күшін жойып, талапты қанағаттандырусыз қалдырады және мұны келесідей 

дәйектермен негіздейді. Біріншіден, С. Сұлтанның 2010 жылдың мамыр айынан 

бері қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылмайтындығына, екіншіден, 

қоғамда С. Сұлтаннан өзге 367 акционер бар екендігіне назар аударады. 

Сонымен, қатысушылардың жауаптылығы мәселесінің коммерциялық 

корпоративтік ұйымдарға ортақ сауал екендігі айқындалды. Сондай-ақ 

«корпоративтік пердені түру» ережесінің түпнұсқадағы баламасы отандық 

іскерлік айналымда қолданылмайтындығы мәлім болды.   
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3 тарау қорытындысы 

Үшінші тараудың мазмұнында корпоративтік ұйымдарды басқару 

органдарының мүліктік жауаптылығы, қатысушыларды ұйым құрамынан 

шығару негіздері және корпоративтік ұйым қатысушыларының ұйымның 

міндеттемелері бойынша жауаптылығы сынды сауалдар қаралды. 

«Корпоративтік пердені түру» ережесінің мазмұны мен қолданысы сараланды.  

Шындығында, несие берушілердің, ұйым қатысушыларының құқықтары 

мен заңи мүдделерін тиісінше қорғауда бұл тарауда көтерілген сауалдардың 

маңызы аса үлкен. Себебі, бұл мәселеде кемел жұмыс жасайтын механизмнің 

болуы бірқатар келеңсіз жағдайлардың алдын алуға себеп болған болар еді. 

Осы тарау бойынша сауалдарды зерттеу нәтижесінде түзетілуі тиіс бірқатар 

дүниелердің барлығына көз жеткізілді. Сондай сауалдардың санатына, ұйымға 

жаңадан қосылған қатысушының ұйымның басқару органдарына талап қоя алу 

мүмкіндігін жатқызуға болады. Біздің пайымдауымызша, бұл сауалға қатысты 

қалыптасқан сот практикасы түзетілуі қажет.    
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жеке құқық саласында қазіргі кезеңде жүргізілетін зерттеу жұмыстары 

тәжірибеде қордаланған көкейкесті өзекті мәселелерді шешуге бағытталуы тиіс. 

Қолдарыңыздағы зерттеу жұмысын әзірлеу барысында осы бір ой бізге де жол 

нұсқаушы идея болды.  

Диссертацияда біз тоқтаған, көтерген мәселелер легінің басым бөлігі бізге 

дейін отандық жеке құқық ғылымында зерттеушілердің назарынан тыс қалып, 

сол себепті құқыққолдану тәжірибесінде бірқатар қиындықтар туындатып 

келген сауалдар санатына жатады.  

Жауап берілуі тиіс сауалдар ретінде құқық қолдану тәжірибесі күн 

тәртібіне шығарған мәселелердің отандық заңнамамен реттелмеуі немесе 

тиісінше реттелмеуі түсінікті де жағдай. Мұндай жағдайдың қалыптасуына 

еліміздегі корпоративтік заңнаманың қалыптасу тарихының енді 

басталғандығы, бұған дейін мұндай қатынастарды құқықтық реттеу 

тәжірибесінің отандық заң шығарушыда болмағандығы белгілі-бір деңгейде 

ықпал етуде. 

Корпоративтік қатынастардың құқықтық реттелуін зерттеуді, заңнаманы 

және құқыққолдану тәжірибесін талдау нәтижесінде отандық заңнама мен 

құқыққолдану тәжірибесін кемелдендіретін нақты ұсыныстарды әзірлеуді осы 

зерттеу жұмысының мақсаты ретінде алған едік.  Сонымен бірге, осы мақсатқа 

қол жеткізу үшін алдымызға жауабы ізделетін нақты міндеттерді қойған 

болатынбыз.  Енді, зерттеу жұмысының алдына қойылған осы міндеттердің 

үдесінен шыға алған-алмағандығымызды сараласақ.  

Жүргізілген зерттеулер бойынша келесідей қорытындылар жасауға 

болады: 

Біріншіден, осы зерттеу алдына қойылған алғашқы міндеттердің бірі, 

заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп 

жіктелу негіздерін және бұл жіктелуді отандық заңнамаға ендіру тиімділігін 

айқындау болған еді. Зерттеудің бұл міндетін орындау барысында түйген 

түйіндерімізбен бөліссек.  

Заңды тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп 

жіктелуін отандық заңнамаға ендіру идеясы қазақстандық зерттеушілер 

тарапынан әралуан қабылдануда. Бұған қатысты біздің ұстанымымыз, заңды 

тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп жіктелуі 

қазіргі отандық заңнамаға ендірілуі қажет, дегенге саяды. Сондай-ақ 

корпорация санатына коммерциялық ұйымдармен бірге, коммерциялық емес 

ұйымдардың жекелеген ұйымдық-құқықтық нысандары да енгізілгені жөн және 

бұл ретте коммерциялық емес заңды тұлғалар құрылуы мүмкін ұйымдық-

құқықтық нысандардың тізімін жабық етіп берген жөн. Мұның келесідей 

себептері бар. Біріншіден, жоғарыда аталған жіктелуді ендіру қажеттілігі ҚР АК 

пандектілік жүйемен берілгендігінен келіп шығады. Атап айтқанда, ҚР АК 33-

57 баптары аралығында барлық заңды тұлғаларға ортақ ережелер берілген. Бұл 

ережелерден тыс заң шығарушы ҚР АК мәтінінде жекелеген ұйымдық-
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құқықтық нысандарға арналған арнайы ережелерді бекіткен  және арнайы 

заңдар қабылдаған. Сонымен, заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесі ҚР АК 

және арнайы заңдар тарапынан айқындалады, сондай-ақ НҚА иерархиясында 

Азаматтық кодекстің заңдардан жоғары тұратындығы мәлім. Демек, Азаматтық 

кодекстің мәтінінде корпорация санатына енетін барлық заңды тұлғаларға 

ортақ ережелерді бекіту арқылы қайталаудың алдын алуға қол жеткізуге 

болады. Екіншіден, корпорация және мекеме жіктелуін бекіту құқыққолдану 

тәжірибесінде туындап жатқан бірқатар қиындықтардың оң шешіліп, күн 

тәртібінен түсіп қалуына ықпал еткен болар еді. Атап айтқанда, жекелеген 

коммерциялық емес ұйымдардың қатысушылары арасында туындап жатқан 

дауларды корпоративтік дау санатына жатқызу не жатқызбау мәселесі оң 

шешілген болар еді. Ал, құқыққолдану тәжірибесін талдау қазіргі кезде бұл 

сауалда кереғар ұстанымдардың бар екендігін көрсетуде. Үшіншіден, соңғы 

жылдары аталған ұғымды жеке құқық тұрғысынан емес, өзге мағынада қолдану 

байқалуда. Атап айтқанда, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 

маусымдағы №105-V Заңының 1-бабының 40)-тармақшасында келесідей ереже 

бекітілген: «"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы 

(бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету, "бір терезе" қағидаты 

бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер қабылдау және 

көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыру үшін, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік 

қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға..». Ал, конитненталдық 

құқық жүйесінде аталған ұғымның жеке құқықтың институты ретінде 

қолданылатындығы белгілі.  

Екіншіден, зерттеудің келесі міндеті ретінде жаңа қатысушыға ауысатын 

құқықтар көлеміне қатысты отандық заңнама мен сот тәжірибесін талдау және 

олардың ұтымды және теріс тұстарын айқындау, деп белгілеген едік. Осы 

бағытта жүргізілген жұмыс нәтижелерімен бөліссек.   

Отандық сот тәжірибесінде корпорацияға кейіннен қосылған 

қатысушының өзіне дейін қабылданған шешімдерді даулай алмайтындығы 

жайлы орныққан ұстаным бар. Сондай-ақ жаңадан қосылған қатысушының 

ақпаратты алу және басқару органдарын жауаптылыққа тарту туралы талап қою 

құқықтарының да қатысушы мәртебесін алған сәттен ғана туындайтындығы 

жайлы байлам жасалған сот шешімдері кездеседі. Біздің пайымдауымызша, бұл 

бағыттағы сот практикасы дұрысталуды талап етеді. Атап айтқанда, өзіне 

дейінгі қабылдаған шешімдерді даулау мәселесінде серіктестікке (қоғамға) 

қосылу сәтіне емес, қатысушының (акционердің) құқықтары мен заңи 

мүдделерінің шынайы бұзылған-бұзылмағандығына баса назар аударылуы тиіс. 

Бұзылған құқық жайлы талапты мазмұны бойынша қарамастан, қатысушының 

(акционердің) ұйымға кейіннен қосылғандығы фактісінің өзіне ғана сүйеніп, 

талапты қанағаттандырусыз қалдыруға жол берілмеуі қажет. Сондай-ақ 
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қатысушылардың ақпарат алу және басқару органдарын жауаптылыққа тарту 

жөніндегі талап-арыздармен сотқа жүгінуі сияқты таза корпорацияның өзінің 

ішкі қатынастарына қатысты жағдайларда да серіктестікке (қоғамға) қосылу 

сәті шешуші факторға ие болмауы қажет. Сол себепті, «Жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер жөніндегі 

заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері туралы» ҚР ЖС НҚ келесідей 

толықтыру ендіруді ұсынамыз: «Қатысушылар құрамына қосылу сәтіне 

қарамастан, ЖШС қатысушысы серіктестік қызметінің бұрынғы кезеңдері 

жайлы ақпарат алуға құқылы. Қатысушының серіктестіктің мүддесін көздеп 

әрекет ететіндігін ескере отырып, серіктестікке кейіннен қосылған қатысушыға 

серіктестіктің басқару органдарынан олардың серіктестікке келтірген зиянын 

өндіріп алуға рұқсат етілуі қажет. Шешімді қабылдау сәтінде тұлғада 

серіктестіктің қатысушысы мәртебесінің болмауы, шешімді жарамсыз деп тану 

талабын қанағаттандырудан бас тартуға негіз болмауы тиіс». 

ЖШС қатысушыларының құрамында өзгеріс орын алып, тұлға ЖШС 

қатысушылары құрамынан шыққан ретте үлесті иеліктен шығарғанға дейінгі 

кезең бойынша табыс алу құқығының болатындығы не болмайтындығы 

мәселесінің отандық заң шығарушының назарынан тыс қалғандығына зерттеу 

барысында көз жеткізілді. Сондай-ақ үлкен мөлшерде берешегі бар 

серіктестіктің табысты бөле алатындығына да қатысты тәжірибеде 

қиындықтардың туындап жатқандығы белгілі болды. Бұл жағдайды түзету үшін 

ЖШС туралы отандық заңға тиісті толықтырулар ендірілуі қажет, деп 

пайымдаймыз. Осы олқылықтың орнын толықтыру мақсатында ЖШС туралы 

заңның 40-бабына «Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің таза табысын оның  

қатысушылары арасында бөлу» келесідей мазмұндағы толықтыру енгізуді 

ұсынамыз: 

«40-бап. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің таза табысын оның 

қатысушылары арасында бөлу  

3. Егер үлесті иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, таза 

табысы бөлінбеген үлесті иеліктен шығару барысында табысты алу құқығы 

үлеспен бірге жаңа қатысушыға ауысады.  

4. Келесідей жағдайларда серіктестік өзінің қатысушыларының арасында 

таза табысты бөлу туралы шешімді қабылдай алмайды:  

1) серіктестіктің жарғылық капиталын толық төлегенге дейін; 

2) бұл шешімді қабылдау сәтінде серіктестіктің өз капиталының теріс 

мөлшері болған жағдайда немесе егер серіктестіктің мұндай шешімді қабылдау 

нәтижесінде өз капиталының мөлшері теріс көрсеткішті көрсететін болса;  

3) егер серіктестік Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық 

туралы заңнамасына сәйкес төлем қабiлетсiздiгi немесе дәрменсiздiк 

белгiлерiне сай келсе не аталған белгiлер серіктестікте осындай шешімді 

қабылдау нәтижесiнде пайда болса. 

5. Табысты қатысушылардың арасында бөлу туралы шешім қабылдаған 

серіктестікке келесідей жағдайларда табысты төлеуді жүзеге асыруға тыйым 

салынады: 
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1) егер серіктестік табысты төлеу сәтінде Қазақстан Республикасының 

оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабiлетсiздiгi 

немесе дәрменсiздiк белгiлерiне сай келсе не аталған белгiлер серіктестікте осы 

төлемді төлеу нәтижесiнде пайда болса; 

2) бұл төлемді төлеу сәтінде серіктестіктің өз капиталының теріс 

мөлшері болған жағдайда немесе егер серіктестіктің бұл төлемді төлеу 

нәтижесінде өз капиталының мөлшері теріс көрсеткішті көрсететін болса». 

ЖШС қатысушысы жарғылық капиталдағы өзіне тиесілі үлесті иеліктен 

шығаруы барысында серіктестіктің қаржылық жағдайларына қатысты сатып 

алушыға берілген сендірулерінің (кепілдіктерінің) кейінгі рөліне қатысты 

отандық сот тәжірибесінде әралуан шешімдер шығарылуда. Бұл ретте, 

жарғылық капиталдағы үлесті иеліктен шығаратын қатысушы серіктестіктің 

қаржылық жағдайларына қатысты сатып алушыға сендірулер білдірген болса, 

онда ол сендірулердің күші болуы тиіс.  

Үшіншіден, зерттеу жұмысының келесі бір міндеті ретінде ЖШС 

қатысушысының үлесін иесіз деп тану негізділігін айқындау алынған еді. 

Зерттеу жұмысын жүргізу барысында ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті 

иесіз деп тану мүмкіндігіне қатысты отандық сот тәжірибесінде қазіргі таңда 

үш бағыт қалыптасқандығы анықталды. Бірінші бағыттағы істерде сот үлесті 

иесіз деп тану туралы талап-арыздарды қанағаттандырмау жайлы байлам 

жасайды және мұны заттық құқықтық конструкцияларды міндеттемелік 

қатынастарға қолдануға болмайтындығымен негіздейді. Ал, екінші бағыттағы 

істерде мұндай талап-арыздарды қанағаттандыру жайлы байламдар жасалған. 

Мұндай шешімнің негіздемесі ретінде қатысушының ұзақ мерзім бойы 

серіктестікпен байланысты үзіп алғандығы, серіктестіктің қызметіне 

қатыспайтындығы, тұрғылықты жерінің белгісіздігі сияқты мән-жайлардың 

себебінен серіктестіктің қызметінің дағдарыста екендігі айтылады. Ал, үшінші 

бағыттағы істерде үлесті мәжбүрлеп сатып алу механизмі арқылы шешу үрдісі 

белең алуда. Азаматтық құқық ғылымында аталған мәселенің көкейкесті 

сауалдар санатына жататындығына назар аударылады. Біздің 

пайымдауымызша, үлесті мәжбүрлеп сатып алу механизмі бұл мәселенің 

шешімі болуға толықтай қауқарлы. Сол себепті, ҚР Жоғарғы Сотының 

нормативтік қаулыларына келесідей толықтыру ендірілуі тиіс: «ҚР АК 242-

бабының ережесін қолданып, ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті иесіз деп 

тануға жол берілмейді. Бұл ретте, туындаған мәселені шешу мақсатында үлесті 

мәжбүрлеп сатып алу әдісі қолданылуы мүмкін». 

Төртіншіден, басқаруға қатысты қатысушылар арасында пікір қайшылығы 

туындап, қатысушылар қажетті шешімді қабылдауға қауқарсыздық танытқан 

жағдайды құқықтық реттестіру мүмкіндіктерін қарастыру осы зерттеу 

жұмысының келесі міндеті ретінде алынды.  

Серіктестікті (қоғамды) басқаруға қатысты қатысушылардың 

(акционерлердің) арасында пікір қайшылығы туындап, ортақ бір байламға келе 

алмай жатуы отандық сот тәжірибесінде жиі кездесуде. Қолданыстағы отандық 

заңнамада қатысушылардың арасында туындауы мүмкін бұл жағдайлар тиісті 



121 

деңгейде реттелмеген. Нормативтік қаулыларда ҚР ЖС сот органдарының 

мұндай жағдайда іске килікпеуі қажеттігі жайлы пікір білдірген. Біздің 

пайымдауымызша, бұл ретте шетелдік құқық жүйелерінде қолданылатын 

дедлок (шарасыз жағдай) ұғымын ендіру бұл мәселенің құқықтық реттелуіне оң 

ықпал еткен болар еді.  

Жоғарыдағы бұл ұсыныстың өзектілігін біз, отандық сот практикасында 

туындап жатқан нақты істердің мысалында қуаттай түстік. Атап айтқанда, 

қоғамда үлкен резонанс тудырған «Фирма Автодорсервис» ЖШС 

қатысушыларының арасындағы корпоративтік дауға қатысты Алматы 

қаласындағы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2016 

жылдың 24 тамызындағы №7527-16-00-2/6050 шешіміне назар аударылды. Бұл 

істе қос қатысушыдан тұратын аталған ЖШС-ті басқаруда еңсерілуі қиын 

күрделі жағдай туындаған еді. Біздің пайымдауымызша, бұл істі қараушы сотта 

балама екі жол болды. Біріншісі бойынша істі қараушы сот, ҚР ЖС айтқандай 

корпоративтік басқару сауалдарына килікпеуі тиіс, еді. Демек, бірінші бағытты 

таңдаған сот аталған жағдайдан шығуды қатысушылардың өздеріне қалдыруы 

тиіс еді. Алайда, бұл тұлғалардың жағдайдан өздері шыға алмауы себепті, 

соттың көмегіне жүгініп отырғандығын да есте ұстаған жөн. Ал, сот екінші 

бағытты таңдап, дау тараптарын орын алған бұл жағдайдан шығарғысы келсе, 

тиісті заңда бекітілген құралдардың көмегіне жүгінуі тиіс болады. Бірақ, бұл 

бағыттағы басты мәселе, ол «шарасыз жағдай» халінің отандық заңнамада 

айқындалмауы және оны шешуге арналған арнайы ережелердің заңнамада 

берілмеуі болып табылады. Демек, сот және дау тараптары істі шешудің 

құқықтық тетіктерінің жоқтығы мәселесіне кезігеді. Сол себепті, дедлок 

ұғымын отандық заңнамаға ендіру және мұндай жағдайды шешудің тәсілдеріне 

назар аудару, құқыққолдану тәжірибесінде туындап жатқан бірқатар 

сауалдардың күн тәртібінен түсіп қалуына әкелген болар еді.  Сондықтан, 

ЖШС туралы заңның 48-бабына «Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке  

қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдер қабылдау тәртібі» келесідей 

мазмұндағы 4-тармақпен толықтыруды ұсынамыз:   

«4. Бұл шешімдердің қабылданбауы, серіктестік қызметінің тоқтап 

қалуына шынайы қауіп төндірсе және қатысушылардың бұл шешімдерді 

қабылдауға  бағытталған үш талпынысының сәтсіз аяқталуы серіктестікте 

дедлоктың орын алғандығын көрсетеді.  Егер құрылтай құжаттарында 

дедлоктан шығудың өзгеше жолдары көзделмесе, дедлок серіктестікті 

таратудың негізі болып табылады». 

Осы толықтырудың жалғасы ретінде ЖШС туралы заңның 68-бабының 

«Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату» екінші тармағын келесідей 

мазмұндағы 3-1 тармақшамен толықтырған жөн: 

«2. Сот шешімі бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

[таратылады]: 

3-1. серіктестікте дедлок орын алған жағдайда». 

Бесіншіден, корпоративтік заңнаманың қазақ және орыс тілдеріндегі 

мәтіндерінің бір-бірімен қаншалықты сәйкес келетіндігін айқындау және бұл 
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бойынша тиісті ұсыныстар әзірлеуді осы зерттеудің келесі бір міндеті ретінде 

белгіледік.   

Қазақ және орыс тілдеріндегі нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерін 

салыстыра талдау барысында келесідей бірқатар кемшіл тұстарының барлығы 

айқындалды. Бірінші, нормативтік құқықтық акті қабылданған орыс тіліндегі 

түпнұсқасында жоқ сөздердің қазақ тіліндегі мәтіндерге қосылып кеткендігі 

байқалады. Екіншіден, осы тілдердегі мәтіндердің кейбір тұстарда 

үйлеспейтіндігі анықталды. Үшіншіден, орыс тіліндегі мәтінде қолданылатын 

белгілі-бір ұғымның қазақ тіліндегі мәтінде бірнеше нұсқада қолданылуы жиі 

кездеседі. Сол себепті, зерттеу барысында белгілі болған осы сынды 

олқылықтарға назар аударатын арнайы қосымша әзірленді және бұл жұмыс 

нәтижесі алдағы заң жобалау жұмыстары барысында ескеріледі, деп сенеміз. 

Бұдан тыс осы зерттеуді жүргізу барысында келесідей олқылықтардың бар 

екендігіне көз жеткізілді. Біріншіден, корпоративтік дау ретінде тек ҚР АПК 27-

бабының 1-тармағында сипатталған істер ғана танылады. Пайымдауымызша, 

мұндай байламның астарында корпорация, корпоративтік қатынас ұғымдарына 

қатысты орныққан ұстанымның жоқтығы жатыр. Сол себепті, заңды 

тұлғалардың корпоративтік және корпоративтік емес ұйымдар деп жіктелуін 

отандық заңнамаға ендіру бұл мәселенің оң шешілуіне әкеледі деп сенеміз және 

сол себепті, мұны қорғауға шығарылатын жеке ұсыныс ретінде атаған жоқпыз. 

Екіншіден, ЖШС жарғылық капиталындағы үлесті иеліктен шығару барысында 

білдірілген сендірулердің салдарына қатысты сот практикасындағы 

қайшылықтарға назар аударылды. Сондай-ақ бұл жағдайды шешудің жолы 

қорғауға шығарылатын ұсыныстар санатына қосылды. Үшіншіден, 

қатысушылардың ақпарат талап еткен сұраныстарына талап қою мерзімін 

қолданудың келмейтіндігіне назар аударылды. Төртіншіден, басқару органы 

қабылдаған шешім мен осы шешімнің негізінде жасалған мәмілеге қатысты 

ережелердің кейбір тұстардағы өзара үйлесімділігіне назар аударылды. Атап 

айтқанда, мәселеге талап қою мерзімі тұрғысынан келсек, қайшылықтардың бар 

екендігі айқындалады. Мысалы, ЖШС жалпы жиналысы қабылдаған шешімді 

даулауға алты ай мерзім берілсе, ал осы шешімнің негізінде жасалған мәмілені 

даулауға ұзағырақ мерзім қарастырылған. Айталық, алты айлық мерзім өтіп 

кетті, бірақ мәмілені жарамсыз деп тану мерзімі өтпеген жағдайда қатысушы 

мәмілені жарамсыз деп тану талабымен бірден сотқа жүгіне алады ма?  Осы 

сипатталған деректерден, шешім мен мәміле туралы ережелерді үйлестіре түсу 

қажет, деген байлам жасауға болады. Бесіншіден, зерттеу мазмұнында басқару 

органдарының шешімдерін даулауға қатысты ӨК мүшелерінің құқықтары 

сипатталады. Соттардың ҚР АПК 29-тарауының ережелерін қолданып талап 

қою мерзімін айқындап жатқандығы, бұл тұстағы құқықтық реттеудің кемшіл 

тұсы ретінде аталып көрсетілді. Бұл байламды негіздеу үшін біз тарапымыздан 

нақты істер келтірілді. Алтыншыдан, елімізде ең көп таралған ұйымдық-

құқықтық нысан ЖШС-тың жарғылық капиталына қойылар талаптың тым 

жеңілдетілуінің теріс тұстарына нақты істердің негізінде назар аударылды. 

Жетіншіден, сот практикасындағы біркелкілікті қалыптастыру мақсатында біз 
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тарапымыздан мәселе жан-жақты дұрыс құқықтық талданды деген бағаға ие 

болған істердің топтамасы жинақталған В қосымшасы әзірленді.   

Жоғарыда сипатталғандарды қорытындылай келе, зерттеу жұмысының 

алдына қойылған мақсат-міндеттеріне қол жеткіздік және зерттеу жұмысында 

жасалған байламдарды, пікірлер мен ұсыныстарды отандық заң шығарушы 

назарға алады, деп сенеміз.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1 Гражданское право и корпоративные отношения: матер. междунар. 

науч-практ. конф., посв. 90-летию видного казахстанского ученого-цивилиста 

Ю.Г. Басина / под ред. М.К. Сулейменова. – Алматы, 2013. – 736 с.  

2 Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2017 

жылғы 31 қаңтар  // 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-

nnazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2017-zhylgy-31-kantar  

3 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: 

монография. - М.: Волтерс Клувер, 2006. – 736 с.  

4 Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление 

гражданскими правами. - М.: Лекс-Книга, 2002. – 160 c.   

5 Гуреев В.А. Проблемы защиты прав и интересов акционеров в 

Российской Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 208 с.  

6  Aktau Petrol Ticaret A.Ş. v. Republic of Kazakhstan (ICSID Case No. 

ARB/15/8) // 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/8    

7 Решение СМЭС г. Алматы от 09 апреля 2014 года №2-789/14 // ҚР 

Жоғарғы Сотының ресми сайты: sud.gov.kz. 12.09.2017. 

8 Блэк Б. и др. Правовое регулирование ответственности членов органов 

управления: Анализ мировой практики. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 334 с.  

9 Климкин С.И. С 1 января минимальный размер уставного капитала 

для ТОО, являющегося субъектом малого предпринимательства, определяется 

нулевым уровнем // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31646116. 

06.09.2017. 

10  Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов: дис. 

докт. юрид. наук: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право – М., 2016. – 363 с.  

11 Диденко А. Субсидиарная ответственность // В кн.: Гражданское 

законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. - Алматы, 2008. – Вып. 31. 

– С.22-48  

12 Малько А.В., Семикин Д.С., Гайдидей Ю.М. Судебная система и 

судебная политика в современной России: проблемы теории и практики: 

монография. - М.: Юрлитинформ, 2014. – 159 c.  

13 Верховенство права и проблемы его обеспечения в 

правоприменительной практике: междунар. кол. монография. – Изд. 2-е, перер. 

– М.: Статут, 2010. - 432 с.  

14 Басин Ю.Г. Коммерческие корпоративные отношения и юридическая 

ответственность // Избранные труды по гражданскому праву. - Алматы, 2003. – 

С. 135-162.  

15 Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: 

проблемы теории и практики // Гражданское право и корпоративные 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-nnazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2017-zhylgy-31-kantar
http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-nnazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2017-zhylgy-31-kantar
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/8
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31646116


125 

отношения: матер. междунар. науч-практ. конф., посв. 90-летию видного 

казахстанского ученого-цивилиста Ю.Г. Басина. – Алматы, 2013. – С.19-44  

16 Круглый стол по актуальным проблемам корпоративного права // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31219609. 11.07.2017. 

17 Климкин С.И. О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью» (2013): комментарий к закону Республики Казахстан от 22 

апреля 1998 года // http://online.zakon.kz/Document/?doc_ id=31162727 

12.09.2017. 

18 Айтимов Б.Ж. Қазақстан республикасында коммерциялық емес 

ұйымдар қызметін құқықтық реттеу мәселелері: 6D030100 — құқықтану 

мамандығы бойынша филос. докт. (PhD) дәрежесін алу үшін дайылдалған дис. - 

Талдықорған, 2016. – 161 б.  

19 Nogaibay Z. Schutz der Minderheit und der Glaubiger der abhangigen 

Aktiengesellschaft im Konzern. Eine rechtsvergleichende und rechtspolitische 

Konzept-Analyse am Beispiel der Rechtsordnungen Deutschlands, Georgiens, 

Russlands und Kasachstans. - Berlin, 2006. – 539 s. 

20 Сулейменова У.А. Права и ответственность коммерческих 

организаций // Судебная защита собственности. Споры в коммерческих 

организациях: матер. семинара – Алматы, 2006. – 266 с.  

21 Ынтымақов С.А. Коммерциялық емес ұйымдардың жекелеген 

ұйымдық-құқықтық нысандарының құқықтық жағдайының ерекшеліктері: 

з.ғ.к., дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. 12.00.03 – азаматтық 

құқық; кәсіпкерлік құқық; отбасы құқығы; халықаралық жеке құқық; азаматтық 

процесс; төрелік процесс – Алматы, 2008. - Б. 152.  

22 Мамонтов Н.И. «Некоторые аспекты содержания и рассмотрения 

корпоративных споров» // Гражданское право и корпоративные отношения: 

Материалы междунар. науч-практ. конф., посв. 90-летию видного 

казахстанского ученого-цивилиста Ю.Г. Басина / под ред. М.К. Сулейменова. – 

Алматы, 2013. - С. 572-573   

23 Диденко А., Нестерова Е. Имущественная ответственность 

должностных лиц акционерных обществ // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31448133#sub_id=10300   

24 Садуақасұлы С. Екі томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Алаш, 

2003. – Т. 2. - 360 б.   

25 Айтбайұлы Ө. Тілтірес: (Мемлекеттік тілді қалыптастыру хақындағы 

ойлар, сұхбаттар, тұжырымдар, баяндамалар, мақалалар). – Алматы: «Абзал-

Ай» баспасы, 2014. – 400 б. 

26 Шакиров Ф.К. Актуальные проблемы защиты прав акционеров по 

законодательству Республики Казахстан: дисс. на соиск. уч.степени  канд. 

юрид. наук: 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс  - Алматы, 2001. – 131 с.  

27 Колупаев И.А. Правовое положение товарищества с ограниченной 

ответственностью в Республике Казахстан: дисс. на соиск. уч.степени  канд. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31219609
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31448133#sub_id=10300


126 

юрид. наук: 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс - Алматы, 2003. – 191 с.  

28 Калдыбаев А.К., Линник А.В. Рассмотрение корпоративных споров в 

арбитраже // https://aca.kz/articles/view/kaldybaev-ak-linnik-av-rassmotrenie-

korporativnyh-sporov-v-arbitrazhei18ni18n. 06.11.2017.  

29 Жайлин Г.А. О защите правовых интересов участников и членов 

коммерческих организаций // Гражданское право и корпоративные отношения: 

матер. междунар. науч-практ. конф., посв. 90-летию видного казахстанского 

ученого-цивилиста Ю.Г. Басина / под. ред. М.К. Сулейменова. – Алматы, 2013. 

– 736 с. С. 426-435.  

30 Труханов К.И. Правовая природа решений собраний // Сделки, 

представительство, исковая давность: сборник работ выпускников Российской 

школы частного права при ИЦПЧ при Призиденте РФ / Сост. и отв. Ред. А.В. 

Егоров. - М.: ИЦПЧ им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2017. - 669 с. С.36-

97  

31 Корпоративное право: учебный курс. / под ред. И.С. Шиткина. – Изд. 

2-е, перер. и доп. – М.: Кнорус, 2015. – 1080 с.  

32 Яковлев В.Ф. О функциях гражданского права // Гражданское право 

как наука: проблемы истории, теории и практики: матер. междунар. науч-практ. 

конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений / под ред. М.К. 

Сулейменова. – Алматы, 2012. – С. 

33 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. 

– 456 c. 

34 Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих 

организациях как составная часть предмета гражданского права: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право - М., 1999. – 190 с.  

35 Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики 

применения акционерного законодательства. - М.: Статут, 2005. – 221 с.  

36 Воскресенская Е.В. Корпоративное право России и Германии: 

сравнительно-правовое исследование: монография. - СПб.: Астерион, 2010. - 

126 c. 

37 Козлова Н.В. Сущность юридического лица и современный порядок // 

Проблемы развития частного права: сб. ст. к юбил. В.С. Ема / под ред.                        

Е.А. Суханова, Н.В. Козлова. – М., 2011. – 559 с.  

38 Ягельницкий А.А. Категория правопреемства в российском 

гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право - 

М., 2011. – 263 с.  

39 Степанов Д. Дедлоки в непубличных корпорациях: возможные 

варианты развития законодательства и судебной практики // Вестник 

экономического правосудия РФ. – 2015. - №9. – С.60-113 

https://aca.kz/articles/view/kaldybaev-ak-linnik-av-rassmotrenie-korporativnyh-sporov-v-arbitrazhei18ni18n
https://aca.kz/articles/view/kaldybaev-ak-linnik-av-rassmotrenie-korporativnyh-sporov-v-arbitrazhei18ni18n


127 

40 Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса // Вестник 

экономического правосудия РФ. – 2015. - №7. – С.130-140 

41 Гонгало Б.М. Доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью как объект гражданского оборота // Проблемы развития 

частного права: сб. ст. к юбил. В.С. Ема / под ред. Е.А. Суханова, Н.В. Козлова. 

– М., 2011. – С. 224-239        

42 Молотников А., Шиткина И. Корпоративное право: к вопросу об 

истинности субъективных суждений и ложности научных концепции // 

Хозяйство и право. - 2009. - №12. - С. 36-47. 

43 Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной 

ответственностью. - М.: Статут, 2014. – 141 c.  

44 Юридические лица в гражданском праве: юридические лица в 

российском гражданском праве (коммерческие и некоммерческие организации) 

/ под ред. В.Н. Литовкина, О.В. Гутникова. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2011. – 1024 с.  

45 Абова Т.Е. Корпоративные отношения как объект гражданского права 

России // Гражданское право и корпоративные отношения: матер. междунар. 

науч-практ. конф., посв. 90-летию видного казахстанского ученого-цивилиста 

Ю.Г. Басина / под ред. М.К. Сулейменова. – Алматы, 2013. – С. 75-82.   

46 Габов А.Е. Общество с ограниченной и дополнительной 

ответственностью в российском законодательстве. - М.: Статут, 2010. – 253 с.    

47 Карапетов А.Г. Экономический анализ права. - М.: Статут, 2016. -                 

528 с.   

48 Нам К.В. Обжалование акционером решений органов управления 

акционерного общества (некоторые проблемы в теории и практике) // 

Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: сб. 

ст. / под ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2006. - С. 334-350.   

49 Чепига Т.Д. К вопросу о разрешении споров, связанных с 

оспариванием актов управления и сделок акционерного общества, на основании 

доктрины правопреемства // 

http://fassko.arbitr.ru/novosti/vestnik/archive/8341.html    01.11.2017. 

50 Хегай Е.М. Правовой статус общего собрания акционеров по 

российскому законодательству: порядок организации работы, принятия и 

обжалования решений: дис. … канд. юрид. наук: Шифр. - М., 2010. – с.214 –  // 

https://lawbook.online/finansovoe-pravo-rossii-kniga/krug-lits-imeyuschih-pravo-

osporit-reshenie-14724.html    30.10.2017.  

51 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве 

(понятие, виды, государственные юридические лица) // Ученые труды. – М., 

1946. – Вып. XII. – С. //  https://www.twirpx.com/file/700025   30.10.2017. 

52 Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических 

лиц: проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных 

стран. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 400 с.   

http://fassko.arbitr.ru/novosti/vestnik/archive/8341.html
https://lawbook.online/finansovoe-pravo-rossii-kniga/krug-lits-imeyuschih-pravo-osporit-reshenie-14724.html
https://lawbook.online/finansovoe-pravo-rossii-kniga/krug-lits-imeyuschih-pravo-osporit-reshenie-14724.html
https://www.twirpx.com/file/700025


128 

53 Ионцев М.Г., Арифулина А.А. Акционерное общества: Правовые 

основы. Имущественные отношения. Управления и контроль. Защита прав 

акционеров. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Ось-89, 2003. – 752 с. 

54 Юридические лица: постатейный комментарий к главе 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. 

– М.: Статут, 2014. – 524 с. 

55 Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной 

практике. - М., Волтерс Клувер. 2006. – 448 с. 

56 Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) // 

Проблемы развития частного права: сб. ст. к юбил. В.С. Ема / под ред.                       

Е.А. Суханова, Н.В. Козлова. – М.: Статут, 2011. – С.456-466  

57 Ираклий Б. Современное грузинское корпоративное право как отрасль 

права // Гражданское право и корпоративные отношения: матер. междунар. 

науч-практ. конф., посв. 90-летию видного казахстанского ученого-цивилиста 

Ю.Г. Басина / под ред. М.К. Сулейменова. – Алматы, 2013. – С.110-127 

58 Чантурия Л. Гражданско-правовая наука и становление современного 

гражданского права // Гражданское право как наука: проблемы истории, теории 

и практики: материалы международной науч-практ. конф. в рамках ежегодных 

цивилистических чтений / под ред. М.К. Сулейменова. – Алматы, 2012. – С.62-

76 

59 Беренс П. Правовое положение товариществ и обществ. 

Предпринимательское право // В кн.: Проблемы гражданского и 

предпринимательского права Германии / пер. с нем. – М.: Издательство БЕК, 

2001. – 336 с. С.243-306 

60 Pinto A.R., Branson D.M. Understanding Corporate Law. - Ed. 3
rd

. –

LexisNexis, 2009. - 529 р.  

61 Eisenberg M.A., Cox J.D. Corporotions and other business organizations. 

Cases and materials. - Ed. 10
th

. - New York: Foundation Press, 2011. – 1064 р. 

62 Moll D.K. Corporations and other business associations. Statutes, rules and 

forms. - New York, 2013. - p. 2099 р.    

63 Ведде Р. Введение в немецкое корпоративное право: вебинар // 

https://zakon.ru/Video/vvedenie_v_nemeckoe_korporativnoe_pravo__vebinar_na_za

konru/772. 15.08.2017.   

64 Хопт К. Представление интересов и конфликты интересов в 

современном акционерном, банковском и профессиональном праве (к 

догматике современного правового регулирования ведения чужих дел) // 

Вестник гражданского права / под ред. А.Е. Суханова - 2008. - №2.  

65 Dignam A., Lowry J. Company law // 

http://kczx.shupl.edu.cn/download/ddf40a8d-4e2d-490b-b2da-42d215073411.pdf      

66 Payne K.B. Piercing the Corporate Veil in Louisiana Absent Fraud or 

Deceit, 48 La. L. Rev. (1988) // 

http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol48/iss5/9. 15.08.2017.   

http://kczx.shupl.edu.cn/download/ddf40a8d-4e2d-490b-b2da-42d215073411.pdf
http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol48/iss5/9


129 

67 Келли Дж. Английское право содержит четкий набор принципов, 

регулирующих снятие корпоративной вуали // Закон. - 2013. - №10. – С.                   

46-парақ.  

68 Miller S.K. Minority Shareholder Oppression in the Private Company in 

the European Community: A Comparative Analysis of the German, United Kingdom, 

and French Close Corporation Problem // 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1402&context=cilj   

15.08.2017.   

69 Beurskens M., Noack U. The Reform of German Private Limited 

Company: Is the GmbH Ready for the 21st Century? //  

http://www.germanlawjournal.com/volume-09-no-09/. 15.08.2017   

70 Machado F.S. Effective Creditor Protection in Private Companies: 

Mandatory Minimum Capital Rules or Ex Post Mechanisms? // 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1568731  15.08.2017.  

71 Bachmann G. Renovating the German Private Limited Company - Special 

Issue on the Reform of the GmbH // 

https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b858121bbee

056bdd30b33/1454921748888/GLJ_Vol_09_No_09.pdf  16.08.2017 

72 Kuhner Сh. The Future of Creditor Protection Through Capital 

Maintenance Rules in European Company Law //  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1641183     05.10.2017. 

73 What is Corporate Deadlock? By Scott I Unger // 

http://www.njlawblog.com/2013/04/articles/litigation/what-is-corporate-deadlock/. 

05.10.2017.    

74 Aydogan F., Emirler M. Turkish company law. - Istanbul, 2016. – 459 p. 

75 Шрамм Х.Й. Актуальные проблемные вопросы законодательства 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» // Судебная практика 

применения Закона «Об акционерных обществах». Проблемы разрешения 

споров, связанных с корпоративным управлением: сб. - Костанай: 

Котанайполиграфия, 2010. – С.270-284  

76 Murphy J.G. Corporations: Shareholders' Derivative Suits: Federal Rule 

23(b) and the Erie Doctrine // California Law Review. – 1952. - Vol. 40, №3. -                     

P. 433-441.    

77 С.И. Климкин «Корпорации и корпоративное право в Казахстане: Что 

включают в себя эти понятия» // http://www.zakon.kz/4465785-korporacii-i-

korporativnoe-pravo-v.html    05.10.2017. 

78 Карагусов Ф.С. Основные особенности развития корпоративного 

права в Республике Казахстан // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31665718     05.10.2017. 

79 Сулейменов М.К. Английское право и правовая система Казахстана // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332948#pos=55;-255  05.10.2017.    

80 Синицын С.А. Общие положения о корпорациях // Юридические лица 

в российском гражданском праве: монография. В 3-х т. Т.2. Виды юридических 

лиц в российском законодательстве / Отв.ред. А.В. Габов. М.: Институт 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1402&context=cilj
http://www.germanlawjournal.com/volume-09-no-09/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1568731
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b858121bbee056bdd30b33/1454921748888/GLJ_Vol_09_No_09.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b858121bbee056bdd30b33/1454921748888/GLJ_Vol_09_No_09.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1641183
http://www.njlawblog.com/2013/04/articles/litigation/what-is-corporate-deadlock/
http://www.zakon.kz/4465785-korporacii-i-korporativnoe-pravo-v.html
http://www.zakon.kz/4465785-korporacii-i-korporativnoe-pravo-v.html
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31665718
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34332948#pos=55;-255


130 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

российской Федерации: Инфра-М, 2016. – 352 с. с.209-218 

81 Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. - М.: 

Волтерс Клувер, 2006. – 240 с.   

82 Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. 

Законодательство. Прецеденты. Комментарии. - Киев: Издательство 

«Юстиниан», 2003. – 368 с.    

83 Яковлев В.Ф. Модернизация гражданского кодекса Российской 

Федерации – развитие основных положений гражданского права / Рольф 

Книпер и частное право постсоветских стран. Рольфу Книперу Liber amicorum: 

матер конф.  - Алматы: «Дәуір-Кітап», 2016. - 272 с. С.108-121    

84 Салей Е.А. Система юридических лиц в Республике Беларусь: 

критерии формирования и направления совершенствования / В кн.: Рольф 

Книпер и частное право постсоветских стран. Рольфу Книперу Liber amicorum. 

- Алматы: Дәуір-Кітап, 2016. - 272 с. С.177-198     

85 Обобщение судебной практики по корпоративным спорам / 

akt.sud.kz/.../obobshchenie-sudebnoy-praktiki-po-korporativnym-sp…   

86 Кунадилова К. О судебной практике рассмотрения дел о 

корпоративных спорах // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30773098. 

05.10.2017.  

87 Вильданов Р.А. Проблемы и вопросы подведомственности 

корпоративных споров // Электронный журнал Арбитражного Суда 

Поволжского округа. 1/2016 // 

http://94.180.248.195/files/2016/EJ_10/files/assets/basic-html/index.html#2. 

05.10.2017. 

88 Естемиров М.А. Корпорация, корпоративтік қатынас және 

корпоративтік құқық ұғымдарының сипаттамасы // Қазақстанның ғылымы мен 

өмірі. – 2015. - №6(33). - Б. 85-91.  

89 Естемиров М.А. Роль судебной практики в развитии корпоративного 

права: на примере Республики Казахстан // Н34 Научные труды / Российская 

академия юридических наук. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2015. – Вып. 

15. - С. 643-648    

90 Климкин С.И. Хозяйственные товарищества по законодательству 

Республики Казахстан. – Алматы, 2002. – 88 c.  

91 Естемиров М.А. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық 

капиталындағы үлестің ауысу тәртібі және оның құқықтық салдары // Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Мемлекеттің норма 

шығарушылық қызметін жетілдіруде іргелі және қолданбалы ғылыми 

зерттеулердің рөлі»: тақыр. ғыл.-практ. конф. матер. 2016. – Астана: «Қазақстан 

Республикасының Заңнама институты» ММ, 2017. - Б. 145-150.   

92 Yestemirov M.A. Legal Status of the Limited Liability Partnership by the 

Legislation of the Republic of Kazakhstan // World Applied Sciences Journal. – 

2013. – Vol. 24 (11). – Р. 1420-1423.   

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30773098


131 

93 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 

– Изд. 2-е, испр. - М.: Статут, 2004. – 363 с. 

94 Естемиров М.А. Шалағай аударма шатыстырып жүр // Заң газеті. – 

2009, мамыр – 1. - №65(1468). 

95 Kraakman R., Armour J., Davies P. and others. The anatomy of Corporate 

law: a comparative and functional approach // 

https://vk.com/doc186024614_445326321?hash=63aaa074ac44703380&dl=cf4bd4ea

0bb95d369b        

96 Чантурия Л. Корпоративное право и корпоративные отношения 

(понятия для теории и практики) // Гражданское право и корпоративные 

отношения: матер. междунар. науч-практ. конф. в рамках ежегодных 

цивилистических чтений, посв. 90-летию видного казахстанского ученого-

цивилиста Ю.Г. Басина / под ред. М.К. Сулейменова. – Алматы, 2013. – С. 65-

75  

97 Климкин С.И., Производственный кооператив: учебное пособие. – 

Алматы, 2000. – 72 c.         

98 Андреев Ю. Понятие корпоративных отношений в гражданском праве 

России // Хозяйство и право. - 2008. - №6. – С. 59-66.  

99 Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса 

России:  // Избранные труды 2008-2012 гг. – М.: Статут, 2013. – 494 с.    

100 Выступление Е.А. Суханова на заседании Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.06.2015 г. // https://www.youtube.com/watch?v=cqdR0YKu7-8  

101 Статьи. Комментарии. Практика / под ред. А.Г. Диденко. - Алматы, 

2003. – Вып. 17. - 219 c.   

102  Афаунова Ф.А. Эмиссия акций как основание возникновения и 

изменения корпоративных правоотношений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 

– гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право - М., 2014. – 273 с.  

103 Сулейменов М.К. Становление и развитие гражданского 

законодательства Республики Казахстан. - Алматы, 2006. – 356 с.    

104 Депутатский запрос от 25 сентября 2014 года №ДЗ-208 «О внесении 

изменений и дополнений в ЗРК «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью» // https://www.zakon.kz/4664995-otvet-na-

deputatskijj-zapros-premer.html 05.10.2017. 

105 Газеттің осы нөміріне «Орталық» ЖШС жалпы жиналысын шақыру 

және күн тәртібі туралы хабарландыру орналастырылды // Казахстанская 

правда. – 2015, 1 мамыр.    

106  Осиновский А.Д. Акционер против акционерного общества. – Изд. 2-

е, пересм. и доп. – СПб.: «Издательство ДНК», 2006. – 384 с. 

107 Диденко А.Г. Понятие правомочий обладателя доли в ТОО. 

Определение принадлежности правомочий // В кн. Гражданское 

законодательство. Статьи. Комментарии. Практика - Избранное. Том 3 / Под 

ред. А.Г. Диденко. - Алматы, 2008. - С. 208-216     

https://vk.com/doc186024614_445326321?hash=63aaa074ac44703380&dl=cf4bd4ea0bb95d369b
https://vk.com/doc186024614_445326321?hash=63aaa074ac44703380&dl=cf4bd4ea0bb95d369b
https://www.zakon.kz/4664995-otvet-na-deputatskijj-zapros-premer.html
https://www.zakon.kz/4664995-otvet-na-deputatskijj-zapros-premer.html


132 

108 Судебные тяжбы между собственниками ТОО «Автодорсервис» 

продолжаются // https://www.kursiv.kz/news/kompanii1/ustav-razdora-sudebnye-

tazby-mezdu-sobstvennikami-too-avtodorservis-prodolzautsa/. 05.10.2017.   

109 Лапач В.А. Избранные труды. - М.: Статут, 2015. – 399 с.    

110 Гражданское законодательство: статьи, комментарии, практика / под 

ред. А.Г.Диденко. – Алматы, 2007. – Вып. 28. - 360 с.    

111 Майер Х. Корпоративное право Германии: правовые формы обществ 

и их преимущества для иностранных инвесторов // Сб. ст. о праве Германии / 

Германо-Российская ассоциация юристов. – 2015. – Вып. 1. - С. 145-153 //  

http://www.drjv.org/index.php/literatur.html  09.10.2017. 

112 Определение ВАС РФ от 7 марта 2014 г. N ВАС-868/14 «Об отказе в 

передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации» // consultant.ru. 23.10.2017. 

113 Сулейменова У.А. Бесхозяйные акции: признание, юридические 

последствия // Судебная практика применения Закона «Об акционерных 

обществах». Проблемы разрешения споров, связанных с корпоративным 

управлением. Сборник, - Костанай: Костанайполиграфия, 2010. – 384 с.               

С.154-162   

114  Сисимбаев Е.К. Информационные права акционеров. Правовые 

последствия их несоблюдения / В кн.: Судебная практика применения Закона 

«Об акционерных обществах». Проблемы разрешения споров, связанных с 

корпоративным управлением». - Костанай: Костанайполиграфия, 2010. – C.190-

202  

115 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами 

споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ: 

инфор. письмо ВАС РФ от 18 января 2011 года, №144 // 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/32916.html. 23.10.2017. 

116 Постановление Пленума ВАС РФ. О некоторых вопросах, связанных с 

оспариванием крупных сделок и сделок с занитересованностью: утв. 16 мая 

2014 года, №26 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163615/. 

24.10.2017. 

117 ҚР ЖС 2015 жылдың 02 қыркүйегіндегі №3гп-435/15 қаулысы // 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюллетені - №11/2015.   

http://sud.gov.kz/rus/content/byulleten-za-2015-god  

118 Velasco J. The Fundamental Rights of the Shareholder // 

https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.kz/&

httpsredir=1&article=1314&context=law_faculty_scholarship  25.10.2017. 

119  Вилкин С.С. Гражданско-правовая природа волевых актов 

коллегиальных органов юридического лица: автореф. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. – М., 2009. – 30 с. // 

http://www.law.msu.ru/doc/vilkin.pdf  (соңғы қаралған күні: 25.10.2017). 

https://www.kursiv.kz/news/kompanii1/ustav-razdora-sudebnye-tazby-mezdu-sobstvennikami-too-avtodorservis-prodolzautsa/
https://www.kursiv.kz/news/kompanii1/ustav-razdora-sudebnye-tazby-mezdu-sobstvennikami-too-avtodorservis-prodolzautsa/
http://www.drjv.org/index.php/literatur.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/32916.html
http://sud.gov.kz/rus/content/byulleten-za-2015-god
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.kz/&httpsredir=1&article=1314&context=law_faculty_scholarship
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.kz/&httpsredir=1&article=1314&context=law_faculty_scholarship
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38849722


133 

120 Астапович А., Бестужева О., Вайнштейн Д. и др. Корпоративная 

реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и ЕС. – Изд. 

2-е, испр. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 168 с.  

121 Габов А.В. Сделка с заинтересованностью в практике акционерных 

обществ: проблемы правового регулирования. – М.: Статут, 2005. – 412 с. 

122 Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений 

общего собрания акционеров и совета директоров акционерного общества // 

Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: сб. 

ст. / под ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2006. - С. 351-385.  

123 Шмиткель В. Функции нотариуса в рамках корпоративного 

законодательства ФРГ на примере торгового реестра // Сб. ст. о праве Германии 

/ Германо-Российская ассоциация юристов. – 2015. – Вып. 1. - С. 154-159 //  

http://www.drjv.org/index.php/literatur.html  25.10.2017. 

124  “Money &Life” деректі фильмінің 48-49 минуттарының аралығынан 

алынды // https://www.youtube.com/watch?v=OL5xyoD_P6A. 25.10.2017. 

125 Armour J. Legal Capital: A Outdated Concept?. - 2006 // 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=910826. 25.10.2017. 

126 Centros (Case C-212/97, 9 March 1999) // http://www.worker-

participation.eu/Company-Law-and-CG/ECJ-Case-Law/Centros   26.10.2017. 

127 Мониторинг количества действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Казахстан по состоянию на 1 августа 2017 

года // 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersSMEnterprises?_afrLoop=90

32491984472812#%40%3F_afrLoop%3D9032491984472812%26_adf.ctrl-

state%3Dwg9b2cwil_84   

128 Москва Л., Ровный В. Полное товарищество в современном польском 

и российском праве (сравнительный анализ) // В кн. Гражданское 

законодательство. Статьи. Комментарии. Практика - Избранное. Том3 / Под 

ред. А.Г. Диденко. - Алматы, 2008. - С. 126-183    

129 Естемиров М.А. Заңды тұлға конструкциясындағы жарғылық 

капиталдың атқарар рөлі және маңызы // Гражданское право: вызовы времени: 

матер. междунар. науч. конф., посв. 70-лет. юб. А.Г. Диденко. / под ред.                   

Н.В. Уварова. – Алматы: Каспийский общественный университет, 2015. –                   

С. 524-531.   

130 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред.                             

Е.А. Суханова. – Изд. 3-е. - М.: Статут, 2013. – Т. 1. - 958 с.   

131 Торговое Уложение Германии. Закон об акционерных обществах. 

Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о 

производственных и хозйственных кооперативах / под ред. Т.Ф. Яковлева; пер. 

с нем. Е.А. Дубовицкая. – Изд. 2-е, перер. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 632 с.  

132 Естемиров М.А. Дедлоктың жекелеген сұрақтарының Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен құқықтық реттелуі // Құқық және мемлекет. – 

2016. - №4(73). - Б. 88-92.    

http://www.drjv.org/index.php/literatur.html
https://www.youtube.com/watch?v=OL5xyoD_P6A
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=910826
http://www.worker-participation.eu/Company-Law-and-CG/ECJ-Case-Law/Centros
http://www.worker-participation.eu/Company-Law-and-CG/ECJ-Case-Law/Centros
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT229537
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT229537
http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT229537
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersSMEnterprises?_afrLoop=9032491984472812#@%3F_afrLoop%3D9032491984472812%26_adf.ctrl-state%3Dwg9b2cwil_84
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersSMEnterprises?_afrLoop=9032491984472812#@%3F_afrLoop%3D9032491984472812%26_adf.ctrl-state%3Dwg9b2cwil_84
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersSMEnterprises?_afrLoop=9032491984472812#@%3F_afrLoop%3D9032491984472812%26_adf.ctrl-state%3Dwg9b2cwil_84


134 

133 Естемиров М.А. Жеке құқықтық қатынастарды реттейтін отандық 

заңнаманы жетілдіру жөніндегі кейбір ойлар // Қазіргі заман жағдайларында 

жеке адам құқықтарын қамтамасыз ЕТУ: Н.А. Шәйкеновті еске алуға арналған 

(«Шәйкенов оқулары») халықар. ғыл.-практ. конф. матер. – Астана: «Қазақстан 

Республикасының Заңнама институты» ММ, 2016. – Б. 194-199.   

134 Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2015 №305-ЭС15-2706 по 

делу №А40-56632/2014 // http://sudact.ru/. 26.10.2017. 

135 Определение судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 8 октября 2014 г. N 306-ЭС14-14 // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70661564/   26.10.2017. 

136 Емельянцев В.П. Создание юридических лиц: исторический опыт и 

направления модернизации действующего гражданского законодательства // 

Актуальные проблемы развития института юридических лиц в российском 

законодательстве: матер. круг. стола «Корпоративное право и проблемы 

правового статуса юридических лиц» / под ред. В.М. Жуйкова. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2011. 

– 192 с.    

137 Покровский С.С. Субсидиарная ответственность: проблемы правового 

регулирования и правоприменения // Вестник экономического правосудия РФ. 

– 2015. - №7. – С.98-129   

138 Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on 

coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and 

others, are required by Member States of companies within the meaning of the 

second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public 

limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a 

view to making such safeguards equivalent //  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977L0091  

139  Аладьев И.С. Корпоративный договор (соглашение акционеров) по 

германскому праву // Сб. ст. о праве Германии / Германо-Российская 

ассоциация юристов. – 2017. - №2. - С. 167-179. // www.drjv.org 

140 Савиных В.А. Субсидиарная ответственность: экономическое 

содержание и правовая сущность // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

– 2012. - №12. - С. 59-69.   

141  Козлова  Н.В. «Правосубъектность юридического лица». - М.: Статут, 

2005. – 476 с.  

142 Габов А.В. Об ответственности членов органов управления 

юридических лиц // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 2013. - №7. – С.36-79 

143 Чантурия Л. Ограничение прав акционеров в международной 

практике // В кн.: Актуальные вопросы законодательства Республики Казахстан 

об акционерных обществах / под ред. К.А. Мами, У.А. Сулейменова, Н.Л. 

Айткулова. - Алматы, 2008. – C.117-132               

144 Постановление Пленума ВАС РФ. О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица: утв. 30 июля 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70661564/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977L0091
http://www.drjv.org/


135 

2013 года, №62 // http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html  

26.10.2017. 

145 Federal Rules of Civil Procedure › TITLE IV. PARTIES › Rule 23.1. 

Derivative Actions // https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_23.1. 26.10.2017. 

146 Васильева Т.А. Косвенный иск в цивилистическом процессе 

(сравнительно-правовое исследование) ("Статут", 2015) // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18031#0.  

10.04.2016. 

147  “The Contemporaneous Ownership Rule in New York”, 1 Pace L. Rev. 

215 (1980) // http://digitalcommons.pace.edu/plr/vol1/iss1/7. 26.10.2017. 

148 Нагоева Д.А. Производные иски: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15 – 

Гражданский процесс; арбитражный процесс - М., 2015. – с.205 

149 Companies Act 2006 // 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf. 

26.10.2017. 

150 Francis v. United Jersey Bank // 

http://www.lawschoolcasebriefs.net/2011/11/francis-v-united-jersey-bank.html. 

26.10.2017.  

151 Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества / под ред. Л.Ю. Михеевой. – 

М.: Статут, 2012. - 175 с. 

152 Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. – 

М.: Статут, 2009. – 221 с. 

153 Диденко А. Оценочные понятия в гражданском законодательстве // В 

кн.: Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика: 

избранное / под ред. А.Г. Диденко. Алматы, 2008. – Т. 2. - Вып. 11-20 // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31455581#pos=743;-91. 26.10.2017. 

154  Шиткина И.С. Гражданско-правовая ответственность членов органов 

управления хозяйственных обществ: классическая доктрина и современные 

тенденции правоприменения // http://shitkina-law.ru/. 30.10.2017.  

155 Кузнецов А.А. Директор причинил компании убытки. Как возместить 

потери» // Электронный журнал «Арбитражная практика». – 2014. - №6. - c.20-

27. с.20 // http://e.arbitr-praktika.ru. 27.10.2017.   

156 Суханов Е.А. О достоинствах и недостатках новой редакции главы 4 

Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. – 2014. - №9. - Б. 3-23.  

157 Естемиров М.А. ЖШС қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу 

туралы шешім қабылдау тәртібінің құқықтық реттелуі // Құқық және мемлекет. 

– 2015. - №3(68). - Б. 94-97. 

158  Левиной Д., Хэртель Е. Исключение участника корпорации как 

механизм разрешения корпоративных конфликтов по праву Германии // 

http://m-logos.ru/img/Spravka_Noerr_16022015.pdf  27.10.2017. 

159 Кузнецова Э. Исключение участника из АО или ООО и 

альтернативные способы разрешения тупиков в управлении конфликтов 

акционеров в непубличных корпорациях: информация к научному круглому 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html
https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_23.1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18031#0
http://digitalcommons.pace.edu/plr/vol1/iss1/7
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31455581#pos=743;-91
http://shitkina-law.ru/
http://e.arbitr-praktika.ru/
http://m-logos.ru/img/Spravka_Noerr_16022015.pdf


136 

столу // http://www.m-logos.ru/img/Spravka_Kuznecova_francuzskoe_pravo.pdf  

27.10.2017. 

160 Будылин С. Исключение участника из товарищества или общества. 

Англия (и немного Россия): информация к научному круглому столу // http://m-

logos.ru/img/Spravka_Budilin_16022015.pdf   27.10.2017.  

161 Диденко А.Г. Общее собрание ТОО: компетенция, права и 

обязанности участников // В кн.: Гражданское законодательство: статьи, 

комментарии, практика. – Алматы, 2007. - Вып. 29. – 352 с. 

162 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с исключением участника из общества с ограниченной 

ответственностью: информ. письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 года 

№151.  

163 Судебная защита собственности. Споры в коммерческих 

организациях: матер. семинара. - Алматы, 2006. - 290 c. 

164 Нарикбаев М.С. Конституция Республики Казахстан и развитие 

судебных и правоохранительных органов // Право и государство. – 2013. - 

№3(60). - С. 68-70. 

165 Catherine Lee v Lee's Air Farming Limited (New Zealand) // 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1960/1960_33.html  27.10.2017. 

166 Афанасьев Д.В. Возможности защиты, предоставленные участникам и 

акционерам компаний Европейским Судом по правам человека // 

https://issuu.com/rozhkova.com/docs/hip-2012-1  27.10.2017. 

167 Glazer v. Com'n on Ethics for Pub. Employees // 

https://law.justia.com/cases/louisiana/supreme-court/1983/82-c-1853-1.html  

27.10.2017.    

168 Kingsman Enterprises Inc. v. Bakerfield Electric Company, Inc., Dynamic 

Constructors, Inc арасындағы дау // 

https://www.leagle.com/decision/19761619339so2d128011323  26.10.2017.  

169 Гражданское законодательство Республики Казахстан: статьи, 

комментарии, практика / под ред. А.Г. Диденко. - Алматы: Әділет, 1999. – Вып. 

7. - 220 с. 

170 Салимов А. Аспекты субсидиарной ответственности // 

http://www.zakon.kz/4809722-aspekty-subsidiarnojj-otvetstvennosti.html. 

27.10.2017. 

171 Барски К. Управление немецкой ГмбХ. Обязанности и 

ответственность директора при кризисе в компании // Сб. ст. о праве Германии 

/ Германо-Российская ассоциация юристов. – 2015. - №1. - С. 160-172 // 

www.drjv.org. 27.10.2017. 

172 Грешников И.П. Юридическое лицо в праве и законодательстве // В 

кн.: Субъекты права. – Алматы: Издательство «LEM», 2001. – Ч. 1. – 220 с.  

173 Естемиров М.А. Акционерлер келісімі жөніндегі ақиқат пен аңыз // 

Құқық және мемлекет. – 2011. - №1(50). - Б. 109-113. 

174 Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в 

европейском и американском праве. – М.: Статут, 2011. – 308 с. 

http://www.m-logos.ru/img/Spravka_Kuznecova_francuzskoe_pravo.pdf
http://m-logos.ru/img/Spravka_Budilin_16022015.pdf
http://m-logos.ru/img/Spravka_Budilin_16022015.pdf
http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1960/1960_33.html
https://issuu.com/rozhkova.com/docs/hip-2012-1
https://law.justia.com/cases/louisiana/supreme-court/1983/82-c-1853-1.html
https://www.leagle.com/decision/19761619339so2d128011323
http://www.zakon.kz/4809722-aspekty-subsidiarnojj-otvetstvennosti.html.%2027.10.2017
http://www.zakon.kz/4809722-aspekty-subsidiarnojj-otvetstvennosti.html.%2027.10.2017
http://www.drjv.org/


137 

Отандық және шетелдік сот практикасынан қолданылған 

материалдар 

1. Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2013 жылдың 02 сәуіріндегі №2-882/13 шешімі; 

2. Алматы қалалық сотының апелляциялық сот алқасының 2012 

жылдың 25 желтоқсанындағы ұйғарымы; 

3. Алматы қаласы Алмалы аудандық №2 сотының 2015 жылдың 14 

мамырындағы №2-2482/15 ұйғарымы; 

4. Алматы қаласы Алмалы аудандық №2 сотының 2016 жылдың 12 

ақпанындағы №2-218/2016 ұйғарымы; 

5. Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2015 жылдың 23 ақпанындағы ұйғарымы; 

6. Алматы облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2015 жылдың 24 сәуіріндегі ұйғарымы; 

7. Маңғыстау облыстық экономикалық сотының 2015 жылдың 19 

мамырындағы ұйғарымы; 

8. Маңғыстау облыстық экономикалық сотының 2015 жылдың 13 

мамырындағы ұйғарымы; 

9.  Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2015 жылдың 16 сәуіріндегі шешімі; 

10. Астана қаласы экономикалық сотының 2015 жылдың 15 

желтоқсанындағы ұйғарымы; 

11. Қарағанды облыстық сотының 2010 жылдың 23 тамызындағы №2а-

3403 қаулысы; 

12.  СҚО мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 

2015 жылдың 15 мамырындағы № 2- 1353/15 шешімі; 

13.  СҚО экономикалық сотының 2014 жылдың 17 маусымындағы №2-

2311/14 шешімі; 

14.  ҚР ЖС 2014 жылдың 06 ақпандағы 3г-353-14 қаулысы; 

15. СҚО экономикалық сотының 2016 жылдың 10 қазанындағы №5930-

16-00-2/3280 шешімі; 

16. ҚР ЖС 2015 жылдың 04 ақпанындағы  3гп-80 қаулысы; 

17. Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының  2016 жылдың 24 тамызындағы №7527-16-00-2/6050 

шешімі; 

18. ҚР ЖС 2015 жылдың 17 маусымындағы №3гп-309 қаулысы; 

19. Алматы облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 12 мамырындағы №1912-16-00-2/694 шешімі; 

20. Астана қаласындағы экономикалық сот өзінің 2011 жылдың 17 

қаңтарындағы №02-155-12 шешімі; 

21. Алматы қалалық сотының азаматтық және әкімшілік істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасы 2016 жылдың 25 шілдедегі №2А-3515/16 

қаулысы; 
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22. Астана қалалық апелляциялық сатыдағы соты 2011 жылдың 18 

қазанындағы №2а-3449 қаулысы; 

23. Павлодар облыстық экономикалық сотының 2016 жылдың 27 

маусымындағы №5501-16-00-2/2590 шешімі; 

24. Алматы қалалық сотының апелляциялық алқасының 2011 жылдың 

11 қаңтарындағы №2а-6258 қаулысы; 

25. Алматы қалалық Алмалы аудандық сотының 2014 жылдың 14 

мамырындағы №2-2066/14 шешімі; 

26. Алматы қаласының Бостандық аудандық сотының 2012 жылдың 21 

қыркүйегіндегі № 2-4923/12 шешімі; 

27. Алматы қалалық сотының азаматтық және әкімшілік істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2012 жылдың 07 желтоқсандағы 2а-

7069/12 ұйғарымы; 

28. Алматы қаласындағы экномикалық соттың 2014 жылдың 09 

сәуіріндегі №2-789/15 шешімі; 

29. Өскемен қалалық сотының 2014 жылдың 06 қазанындағы №2- 9425-

2014 шешімі; 

30. ШҚО сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасы 2015 жылдың 16 сәуірдегі 2А-1109 -15 қаулысы; 

31. РФ Жоғарғы Арбитраждық Сотының 2014 жылдың 07 

наурызындағы N ВАС-868/14 ұйғарымы; 

32. Алматы қалалық сотының азаматтық және әкімшілік істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2012 жылдың 07 желтоқсандағы 2а-

7069/12 ұйғарымы; 

33. Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2014 жылдың 24 сәуіріндегі № 2-7/14 шешімі; 

34. ҚР ЖС 2015 жылдың 02 қыркүйегіндегі №3гп-435/15 қаулысы; 

35. Ақмола облыстық мамандандырылған аданаралық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 23 қыркүйегіндегі № 1112-16-00-2/2548 шешімі; 

36. Шымкент қаласының Абай аудандық сотының 2009 жылдың 21 

желтоқсанындағы №2-4778/09 шешімі; 

37. Астана қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық соттың 2011 жылдың 08 желтоқсанындағы  № 02-8121-11 

шешімі; 

38. ҚР Жоғарғы Сотының 2014 жылдың 17 сәуіріндегі №3г-1818 

қаулысы; 

39. ҚР Жоғарғы Сотының 2011 жылдың 24 қарашасындағы №3г-5766 

қаулысы; 

40. Қарашай-Черкесск Республикасындағы арбитраждық соттың 2012 

жылдың 18 желтоқсанындағы № А25- 1139/2012 қаулысы; 

41. Мәскеу облысының арбитраждық сотының 2013 жылдың 31 

қазанындағы №А41- 33442/13 қаулысы; 

42. ҚР ЖС 2015 жылдың 04 ақпанындағы  3гп-80 қаулысы; 
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43. Астана қаласының апелляциялық сот алқасының 2014 жылдың 30 

мамырындағы 2а-2817/2014 қаулысы; 

44. Қостанай облыстық Қостанай аудандық сотының 2013 жылдың 07 

қарашасындағы №2-1800 шешімі; 

45. Қарағанды облысының экономикалық сотының 2013 жылдың 29 

маусымындағы №2-3188/13 шешімі; 

46. Қарағанды облыстық экономикалық сотының 2009 жылдың 09 

қазанындағы №2-2696-09 шешімі; 

47. СҚО экономикалық сотының 2017 жылдың 29 мамырындағы 

№5930-17-00-2/1293 шешімі; 

48. Алматы қалалық сотының 2015 жылдың 23 маусымындағы №2а-

3823/2015 қаулысы; 

49. Алматы облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқасының 

2009 жылдың 05 тамызындағы №2а-1046-09 қаулысы; 

50. СҚО сотының апелляциялық сот алқасының 2010 жылғы №2а-212 

қаулысы; 

51. Ақтөбе облыстық сотының апелляциялық сот алқасының 2011 

жылдың 18 ақпанындағы №2А-221 қаулысы; 

52. Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2015 жылдың 12 ақпанындағы № 2-4617 шешімі; 

53. ҚР ЖС 2011 жылдың 18 қазанындағы Згп-737 қаулысы; 

54. Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 13 сәуіріндегі № 7119-16-002/1367 шешімі; 

55. ҚР ЖС 2014 жылдың 04 маусымындағы 3гп-299 қаулысы; 

56. Алматы облыстық экономикалық сотының 2009 жылдың 10 

тамызындағы №2-826/2009 шешімі;  

57. Алматы облыстық апелляциялық сот алқасының 2010 жылдың 04 

мамырындағы №2а-649/2010 қаулысы; 

58. СҚО экономикалық сотының  2009 жылдың 07 желтоқсанындағы 

№ 2-2291/09 шешімі; 

59. ҚР ЖС 2015 жылдың 30 қыркүйегіндегі №3гп-508 қаулысы; 

60. Алматы облыстық экономикалық сотының 2017 жылдың 21 

маусымындағы №1912-17-00-2/1387 шешімі; 

61. Алматы облыстық экономикалық сотының 2009 жылдың 10 

тамызындағы №2-826/2009 шешімі; 

62. Алматы қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі апелляциялық 

сот алқасының 2017 жылдың 24 мамырындағы №2А-2320 қаулысы; 

63. Алматы облыстық сотының кассациялық сот алқасының 2011 

жылдың 16 маусымындағы № 2к-303/2011 қаулысы; 

64. Алматы қаласының экономикалық сотының 2017 жылдың 10 

сәуіріндегі №7527-17-00-2/32 шешімі; 

65. Маңғыстау облысының экономикалық сотының 2017 жылдың 24 

қазанындағы №4712-17-00-2/1979 шешімі; 

66. ҚР ЖС 2014 жылдың 29 қаңтарындағы №3гп-41-14 қаулысы; 
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67. Алматы қаласының экономикалық сотының 2017 жылдың 10 

сәуіріндегі №7527-17-00-2/32 шешімі; 

68. Астана қаласындағы экономикалық соттың 2011 жылдың 05 

қыркүйегіндегі No02-4337-11 шешімі; 

69. Ақтау қаласының №2 сотының 2011 жылдың 18 наурызындағы №2-

429/15-11 шешімі; 

70. Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2013 жылдың 02 сәуіріндегі №2-882/13 шешімі; 

71. Павлодар облыстық сотының апелляциялық сот алқасының 2012 

жылдың 17 тамызындағы №3а-1499-12 қаулысы; 

72. Атырау облыстық сотының кассациялық сот алқасы қабылдаған 

2012 жылғы 15 наурыздағы №2к-98/2011 қаулысы; 

73. Алматы қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі апелляциялық 

сот алқасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №2а-7902/16 қаулысы; 

74. Алматы қалалық сотының азаматтық және әкімшілік істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 2014 жылдың 05 наурызындағы № 2а-

1208/14 қаулысы; 

75. Астана қаласының Алматы аудандық сотының 2015 жылдың 27 

сәуіріндегі №2 -2855/15 шешімі; 

76. Қостанай облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот 

алқасының 2010 жылдың 06 қаңтарындағы №2а-1952/16 қаулысы; 

77. Астана қаласының апелляциялық сатыдағы сотының 2010 жылдың 

31 мамырындағы №2а-1177 қаулысы;  

78. Павлодар облыстық мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2015 жылдың 18 маусымындағы №2-2494/2015 шешімі; 

79. Қостанай облыстық сотындағы кассациялық сот алқасының 2015 

жылдың 29 шілдедегі №2к-474 қаулысы; 

80. Алматы қаласындағы экономикалық соттың  2016 жылдың 24 

тамызындағы №7527-16-00-2/6050 шешімі; 

81. A.W. Chesterton Co. v. Chesterton арасындағы дау; 

82. Ақтөбе облыстық сотының апелляциялық сот алқасының 2012 

жылдың 26 маусымындағы №2а-761/2012 шешімі; 

83. Алматы қалалық сотының азаматтық және әкімшілік істер 

жөніндегі апелляциялық алқасының 2016 жылдың 08 маусымындағы №2а-2537 

қаулысы; 

84. ОҚО сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасының 2015 жылдың 05 мамырындағы № 2а-1117/2015 

ұйғарымы; 

85. РФ Жоғарғы Сотының 2015 жылдың 20 шілдесіндегі №А40-

56632/2014 іс бойынша қабылдаған №305-ЭС15-2706 ұйғарымы; 

86. БҚО сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2017 

жылдың 17 мамырындағы №2799-17-00-2а/493 қаулысы; 

87. СҚО экономикалық сотының 2014 жылдың 17 маусымындағы №2-

2311/14 шешімі; 
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88. Алматы облыстық экономикалық сотының 2016 жылдың 04 

наурызындағы №1912-16-00-2/7 шешімі; 

89. ҚР ЖС 2010 жылдың 14 шілдесіндегі Згп-403-10 қаулысы; 

90. Francis v. United Jersey Bank арасындағы дау; 

91. СҚО сотының апелляциялық сот алқасының 2011 жылдың 27 

маусымындағы 2а-827/2011 қаулысы; 

92. Атырау қалалық сотының 2015 жылдың 01 қазанындағы №2-

6342/15 шешімі; 

93. Алматы қалалық азаматтық істер жөніндегі апелляциялық  сот 

алқасы 2016 жылдың 15 қарашасындағы №2а-70472016/2016 қаулысы; 

94. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2012 жылдың 17 ақпанындағы №2-715/12 шешімі; 

95. Алматы қаласындағы ауданаралық  мамандандырылған  

экономикалық сотының 2014 жылдың 20 маусымындағы № 2-2172/14 іс 

бойынша шығарған шешімі; 

96. РФ Орталық округтік федеральдық арбитраждық сотының 2011 

жылдың 17 наурызындағы №А68-3143/10 қаулысы; 

97. Алматы қаласындағы Жетісу аудандық сотының 2012 жылдың 03 

мамырындағы №2-694-2012 шешімі; 

98. РФ Поволжия округінің федеральдық арбитраждық сотының 2010 

жылдың 24 ақпанындағы №А72-4169/2009 қаулысы; 

99. РФ Волга-Вятск округінің федеральдық арбитраждық сотының 

2008 жылдың 01 желтоқсанындағы №А11-1389/2008-К1-15/115 қаулысы; 

100. РФ Жоғарғы Арбитраждық Сотының 2007 жылды 22 мамырындағы 

№871/07 қаулысы; 

101. Алматы облыстық сотының апелляциялық сот алқасының 2012 

жылдың 23 мамырындағы №2а-946/2012 қаулысы; 

102. Қостанай облыстық мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2017 жылдың 01 ақпанындағы №3971-16-00-2/4394 

шешімі; 

103. Өскемен қалалық сотының 2012 жылдың 16 наурызындағы №2-

2080-2012 шешімі; 

104. Алматы қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі апелляциялық 

сот алқасының 2017 жылдың 10 мамырындағы № 2а –2240/2017 қаулысы; 

105. Алматы қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі апелляциялық 

сот алқасының 2016 жылдың 26 қазанындағы № 2а – 6137/2016 қаулысы; 

106. БҚО сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасының 2016 жылдың 14 маусымындағы №2а-584\2016 

қаулысы; 

107. Алматы қалалық сотының апелляциялық сот алқасының 2016 

жылдың 13 сәуіріндегі №7599-16-00-2а/2032 қаулысы; 

108. Астана қалалық апелляциялық сатыдағы сотының 2010 жылдың 21 

сәуіріндегі №2а-819-10 қаулысы; 

109. ҚР ЖС 2016 жылдың 30 наурызындағы 3гп-185-16 қаулысы; 
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110. ҚР ЖС 2015 жылдың 28 қаңтарындағы  №3гп-2-15 қаулысы; 

111. Қарағанды облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі 

алқасының 2009 жылдың 04 ақпанындағы №3а-386 қаулысы; 

112. Алматы облыстық экономикалық сотының 2016 жылдың 04 

наурызындағы №1912-16-00-2/7 шешімі; 

113. Алматы қалалық Бостандық аудандық сотының 2015 жылдың 07 

тамызындағы №2-4066/15 шешімі; 

114. Алматы облыстық экономикалық сотының 2016 жылдың 04 

наурыздағы №1912-16-00-2/210 шешімі; 

115. Salomon v. Salomon and Co Ltd. ісі; 

116. Macaura v. Northern Assurance Co. арасындағы дау; 

117. Catherine Lee v Lee's Air Farming Limited (New Zealand); 

118. Agrotexim and others v. Greece; 

119. Terem Ltd. Chechetkin and Olius v. Ukraine; 

120. Glazer v. Commission on Ethics; 

121. Kingsman Enterprises Inc. v. Bakerfield Electric Company, Inc., 

Dynamic Constructors, Inc. and Horace B. Womack; 

122. Gilford Motor Company Ltd. v. Horne,; 

123. Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2015 жылдың 09 қазанындағы №2-2446/2015 шешімі; 

124. Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2016 жылдың 18 қаңтарындағы №2-19114/2015 

шешімі; 

125. Солтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2015 жылдың 22 қаңтарындағы  №2-4159/15 шешімі; 

126. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 19 сәуіріндегі №7527-16-00-2/1941 шешімі;  

127. Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2017 жылдың 24 қаңтарындағы №1112-16-00-2/3685 шешімі; 

128. СҚО экономикалық сотының 2010 жылдың 02 маусымындағы №2-

1670/10 шешімі; 

129. Жамбыл облыстық экономикалық сотының 2017 жылдың 17 

ақпанындағы №2-2111-16 шешімі; 
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А ҚОСЫМШАСЫ 

 

Кесте А.1 - «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі 

№220 Заңына толықтырулар ендіру ұсынысы 
 

Заңның қазіргі 

редакциясы 

Қазіргі редакциясына 

ұсынылатын 

толықтырулар 
Ұсынылатын толықтырудың негіздемесі 

40-бап. 

Жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестік-тің таза 

табысын оның  

қатысушылары 

арасында бөлу  
       

... 

40-бап. Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктің 

таза табысын оның  

қатысушылары арасында 

бөлу  
 

 

3. Егер үлесті иеліктен 

шығару туралы шартта 

өзгеше көзделмесе, таза 

табысы бөлінбеген үлесті 

иеліктен шығару 

барысында табысты алу 

құқығы үлеспен бірге 

жаңа қатысушыға 

ауысады.  

4. Келесідей жағдайларда 
серіктестік өзінің 

қатысушыларының 

арасында таза табысты 

бөлу туралы шешімді 

қабылдай алмайды:  
1) серіктестіктің 

жарғылық капиталын 

толық төлегенге дейін; 

2) бұл шешімді қабылдау 

сәтінде серіктестіктің өз 

капиталының теріс 

мөлшері болған жағдайда 

немесе егер серіктестіктің 

мұндай шешімді қабылдау 

нәтижесінде өз 

капиталының мөлшері 

теріс көрсеткішті 

көрсететін болса;  
3) егер серіктестік 

Қазақстан 

Республикасының оңалту 

және банкроттық туралы 

заңнамасына сәйкес төлем 

қабiлетсiздiгi немесе 

дәрменсiздiк белгiлерiне 

ЖШС қатысушыларының құрамында 

өзгеріс орын алып, тұлға ЖШС 

қатысушылары құрамынан шыққан ретте 

үлесті иеліктен шығарғанға дейінгі кезең 

бойынша табыс алу құқығының 

болатындығы не болмайтындығы 

мәселесінің, сондай-ақ үлкен берешегі 

бар ЖШС-тың таза табысты бөле 

алатындығы-алмайтындығы саулаының 

да отандық заң шығарушының 

назарынан тыс қалғандығына зерттеу 

барысында көз жеткізілді. Сол себепті, 

аталған жағдайларды реттестіретін 

құқықтық норманың ЖШС туралы заңда 

болғаны жөн.    
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сай келсе не аталған 

белгiлер серіктестікте 

осындай шешімді 

қабылдау нәтижесiнде 

пайда болса. 
5. Табысты 

қатысушылардың 

арасында бөлу туралы 

шешім қабылдаған 

серіктестікке келесідей 

жағдайларда табысты 

төлеуді жүзеге асыруға 

тыйым салынады: 
1) егер серіктестік 

табысты төлеу сәтінде 

Қазақстан 

Республикасының оңалту 

және банкроттық туралы 

заңнамасына сәйкес төлем 

қабiлетсiздiгi немесе 

дәрменсiздiк белгiлерiне 

сай келсе не аталған 

белгiлер серіктестікте осы 

төлемді төлеу 

нәтижесiнде пайда болса; 
2)  бұл төлемді төлеу 

сәтінде серіктестіктің өз 

капиталының теріс 

мөлшері болған жағдайда 

немесе егер серіктестіктің 

бұл төлемді төлеу 

нәтижесінде өз 

капиталының мөлшері 

теріс көрсеткішті 

көрсететін болса. 

 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220 Заңына «дедлок» ұғымын 

ендіруге қатысты ұсыныс 

48-бап. 

Жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестікке             

қатысушылардың 

жалпы 

жиналысының 

шешімдер 

қабылдау тәртібі  

 

.... 
       
 

48-бап. Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестікке  

қатысушылардың жалпы 

жиналысының шешімдер 

қабылдау тәртібі   
 

 

 

4. Бұл шешімдердің 

қабылданбауы, серіктестік 

қызметінің тоқтап 

қалуына шынайы қауіп 

төндірсе және 

ЖШС қатысушыларының арасында 

басқару сауалдарына қатысты пікір 

қайшылығының болуы тәжірибеде жиі 

кездеседі. Сол себепті, аталған жағдайды 

реттестіретін құқықтық норманы арнайы 

заңда бекіту қажет.    
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қатысушылардың бұл 

шешімдерді қабылдауға  

бағытталған үш 

талпынысының сәтсіз 

аяқталуы серіктестікте 

дедлоктың орын 

алғандығын көрсетеді.  

Егер құрылтай 

құжаттарында дедлоктан 

шығудың өзгеше жолдары 

көзделмесе, дедлок 

серіктестікті таратудың 

негізі болып табылады.  

68-бап. 

Жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестікті тарату 
 

2. Сот шешімі 

бойынша 

жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестік: 
 

... 
 

 

 

68-бап. Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестікті 

тарату 
 

2. Сот шешімі бойынша 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік: 
 

 

3-1. серіктестікте дедлок  

орын алған жағдайда; 
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Б ҚОСЫМШАСЫ 

 

Кесте Б. 1 - Заң актілерінің қазақ және орыс тілдеріндегі мәтінінде кездесетін 

сәйкессіздіктер 
  

ҚР АК орыс 

тіліндегі 

редакциясы 

ҚР АК қазақ тіліндегі 

редакциясы 
Ұсынылатын жаңа редакция және 

оның негіздемесі 

п.1 ст. 77 ГК РК  

«Товариществом 

с ограниченной 

ответственность

ю признается 

учрежденное 

одним или 

несколькими 

лицами 

товарищество, 

уставный 

капитал которого 

разделен на доли 

определенных 

учредительными 

документами 

размеров;…»  

ҚР АК 77-бабының 1-

тармағы «Бiр немесе бiрнеше 

адам құрған, жарғылық 

капиталы құрылтай 

құжаттарымен белгiленген 

мөлшерде үлеске бөлiнген 

серiктестiк жауапкершiлiгi 

шектеулi серiктестiк деп 

танылады;…» 

ҚР АК 77-бабының 1-тармағы 

«Бiр немесе бiрнеше  тұлға құрған, 

жарғылық капиталы құрылтай 

құжаттарымен белгiленген мөлшерде 

үлеске бөлiнген серiктестiк 

жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк 

деп танылады;...» 
 

«Тұлға» сөзін қолданудың 

орнына, «адам» сөзін қолдану қателігі 

келесі нормаларда да кездеседі: ҚР АК 

77-бабының 2-тармағы; 41-бабының 

2,5-тармақтары; 58-бабының 4-

тармағы; 80-бабының 3-тармағы; 85-

бабының 3-тармағы; 141-бабының 

1,3,4-тармақтары; 143-бабының 7-

тармағы; 163-бабының 1-тармағы; 165-

бабы; 166-бабының 1-тармағы; 167-

бабының 1-тармағы; 169-бабының 1,4-

тармақтары; 177-бабының 1-тармағы; 

180-бабының 1-тармағы; 181-бабы; 

186-бабы; 209-бабының 4-тармағы; 

235-бабының 2-тармағы; 237-бабының 

1-тармағы; 245-бабы; 246-бабы; 261-

бабы; 269-бабы; 289-бабының 1-

тармағы; 320-бабының 2-тармағы; 323-

бабының 2-тармағы; 326-бабы; 19-

тарау; 339-бабының 1,2-тармақтары; 

340-бабы; 341-бабы; 342-бабы; 689-

бабы және  «Жауапкершілігі шектеулі 

және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы»  ҚР Заңының 

10-бабы.   

п.1 ст. 261 

ГК РК «Если 

имущество 

возмездно 

приобретено у 

лица, которое не 

имело права его 

отчуждать, о чем 

приборетатель не 

знал и не должен 

ҚР АК 261-бабының 1-

тармағы «Егер мүлiк оны 

иелiктен айыруға құқығы 

болмаған адамнан тегiн 

алынып, алушы мұны бiлмесе, 

және бiлуге тиiс болмаса (адал 

алушы), мүлiктi меншiк иесi 

немесе меншiк иесi мүлiктi 

иеленуге берген адам 

жоғалтқан, не мұның екеуiнен 

ҚР АК 261-бабының 1-тармағы 

«Егер мүлiк оны иелiктен айыруға 

құқығы болмаған адамнан ақылы 

алынып, алушы мұны бiлмесе, және 

бiлуге тиiс болмаса (адал алушы), 

мүлiктi меншiк иесi немесе меншiк 

иесi мүлiктi иеленуге берген адам 

жоғалтқан, не бұлардың екеуiнің 

бірінен ұрланған, не олардың 

иеленуiнен бұлардың еркiнен тыс өзге 
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был знать 

(добросовестный 

приборетатель), 

то собственник 

вправе 

истребовать это 

имущество от 

приборетателя 

лишь в случае, 

когда имущество 

утеряно 

собственником 

или лицом, 

которому 

имущество было 

передано 

собственником 

во владение, 

либо похищено у 

того или другого, 

либо выбыло из 

их владения 

иным путем 

помимо их воли» 

де ұрланған, не олардың 

иеленуiнен бұлардың еркiнен 

тыс өзге жолмен шығып 

қалған ретте ғана меншiк иесi 

бұл мүлiктi алушыдан талап 

етiп алдыруға құқылы»  

жолмен шығып қалған ретте ғана 

меншiк иесi бұл мүлiктi алушыдан 

талап етiп алдыруға құқылы»  

п. 2 ст. 508 

ГК РК  «Договор 

дарения 

движимого 

имущество 

должен быть 

совершен в 

письменной 

форме в случаях, 

когда: …» 

ҚР АК 508-бабының 2-

тармағы «Қозғалмайтын 

мүлiктi сыйға тарту шарты: ...» 

ҚР АК 508-бабының 2-тармағы 

«Қозғалатын мүлiктi сыйға тарту 

шарты: ...» 

п.2 ст. 540 

ГК РК «В 

случаях и 

порядке, 

установленных 

настоящим 

Кодексом, 

наниматель 

вправе 

распоряжаться 

нанятым 

имуществом». 
 

п.3 ст. 540 

ГК РК  «К 

договорам 

имущественного 

найма относятся 

ҚР АК 540-бабының 2-

тармағы «Жалға алушы жалға 

алған мүлiкке осы Кодексте 

белгiленген жағдайлар мен 

тәртiп бойынша иелiк етуге 

құқылы»  
 

ҚР АК 540-бабының 3-

тармағы «Лизинг, прокат 

шарттары да, сондай-ақ 

мүлiктi ақы төлеп уақытша 

иелену мен пайдалануға 

беруге байланысты 

шарттардың өзге түрлерi де 

мүлiк жалдау шарттарына 

жатады» 

 

ҚР АК 540-бабының 2-тармағы 

«Жалға алушы жалға алған мүлiкке 

осы Кодексте белгiленген жағдайлар 

мен тәртiп бойынша билік етуге 

құқылы»  
 

ҚР АК 540-бабының 3-тармағы 

«Лизинг, прокат шарттары да, сондай-

ақ мүлiктi ақы төлеп уақытша 

пайдалануға беруге байланысты 

шарттардың өзге түрлерi де мүлiк 

жалдау шарттарына жатады» 
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договоры 

лизинга, проката, 

а также иные 

виды договоров, 

связанные с 

передачей 

имущества за 

плату во 

временное 

пользование»  

п.2 ст. 407 

ГК РК «Договор 

может быть 

заключен на 

куплю-продажу 

товара, 

имеющегося в 

наличии у 

продавца в 

момент 

заключения 

договора, а также 

товара, который 

будет создан или 

приобретен 

продавцом в 

будущем, если 

иное не 

установлено 

законодательным

и актами или не 

вытекает из 

характера 

товара» 

ҚР АК 407-бабының 2-

тармағы «Шарт жасасқан 

кезде сатушының қолында бар 

тауарды, сондай-ақ заң 

актiлерiнде өзгеше 

белгiленбесе немесе тауардың 

сипатынан өзге жағдай 

туындамаса, сатып алушының 

болашақта шығаратын немесе 

сатып алатын тауарын сатып 

алу-сатуға шарт жасалуы 

мүмкiн» 

ҚР АК 407-бабының 2-тармағы 

«Шарт жасасқан кезде сатушының 

қолында бар тауарды, сондай-ақ заң 

актiлерiнде өзгеше белгiленбесе 

немесе тауардың сипатынан өзге 

жағдай туындамаса, сатушының 

болашақта шығаратын немесе сатып 

алатын тауарын сатып алу-сатуға шарт 

жасалуы мүмкiн» 

ст.56 ГК РК 

«Освобождение 

несостоятельного 

должника от 

долгов» 

ҚР АК 56-бабы 

«Дәрменсiз борышқорды 

борышқордан босату» 

ҚР АК 56-бабы «Дәрменсiз 

борышқорды борыштарынан босату» 

п.3 ст. 546 

ГК РК «Размеры 

платы за 

пользование 

имуществом 

могут изменяться 

не чаще одного 

раза в год, если 

иное не 

предусмотрено 

соглашением 

сторон. …» 

ҚР АК 546-бабының 3-

тармағы «Мүлiктi 

пайдаланғаны үшiн жасалатын 

төлем мөлшерi, егер 

тараптардың келiсiмiнде 

өзгеше көзделмесе, кем 

дегенде жылына бiр рет 

өзгертiлуi мүмкiн. ...» 

ҚР АК 546-бабының 3-тармағы 

«Мүлiктi пайдаланғаны үшiн 

жасалатын төлем мөлшерi, егер 

тараптардың келiсiмiнде өзгеше 

көзделмесе, жылына бір реттен артық 

өзгертілмеуі тиіс. ...» 

п.1 ст. 321 ҚР АК 321-бабының 1- ҚР АК 321-бабының 1-тармағы 
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ГК РК «Залого 

держатель вправе 

потребовать 

досрочного 

исполнения 

обеспеченного 

залогом 

обязательства в 

случаях: …» 

тармағы «Кепiл ұстаушы 

кепiлмен қамтамасыз етiлген 

мiндеттемелердi мерзiмiнен 

тыс бұрын орындауды мына 

жағдайларда: ...» 

«Кепiл ұстаушы кепiлмен қамтамасыз 

етiлген мiндеттемелердi мерзiмiнен 

бұрын орындауды мына жағдайларда: 

...» 

п. 1 ст. 292 

ГК РК 

«Исполнения 

обязательства 

может 

обеспечиваться 

неустойкой, 

залогом, 

удержанием 

имущества 

должника, 

поручи 

тельством, 

гарантией, 

задатком и 

другими 

способами, 

предусмотрен 

ными законода 

тельством или 

договором» 

ҚР АК 292-бабының 1-

тармағы «Мiндеттеменi 

орындау, заңдарда немесе 

шартта көзделген айып төлету, 

кепiл, борышқордың мүлкiн 

алып қалу, аманат, кепiлдiк, 

кепiлпұл және басқа да әдiстер 

арқылы қамтамасыз етiлуi 

мүмкiн» 
 

ҚР АК 292-бабының 1-тармағы 

«Мiндеттеменi орындау, заңдарда 

немесе шартта көзделген айып төлету, 

кепiл, борышқордың мүлкiн алып 

қалу, кепіл болушылық, кепiлдiк, 

кепiлпұл және басқа да әдiстер арқылы 

қамтамасыз етiлуi мүмкiн» 
 

Себебі, 330-бапта «Кепіл 

болушылық» деп берілген.  

 

ст.240 ГК РК 

«Прибретатель 

ная давность» 
  

ҚР АК 240-бабы «Иелену 

мерзiмi»  
 

ҚР АК 240-бабы «Иелену 

көнелілігі» 
 

Себебі, 240-баптың бұл атауы, 

242-баптың 2-тармағында «Иелену 

көнелігі» деп берілген. Негізінде, 

«Иелену көнелігі» деп алу ұғымды 

толық қамтитын болғандықтан, 240-

баптың аталуын «Иелену көнелігі» 

деп берген жөн. 

ст.208 ГК РК 

«Переход права 

собственности на 

учреждение»  

ҚР АК 208-бабы 

«Мекеменi меншiктену 

құқығының ауысуы» 
 

ҚР АК 208-бабы «Мекемеге 

меншiк құқығының ауысуы» 

IV раздел ГК 

РК «Дочерняя 

организация и 

зависимое 

акционерное 

общество» 

ҚР АК IV тарауы 

«Еншілес және тәуелді 

акционерлік қоғам»  

ҚР АК IV тарауы «Еншілес ұйым 

және тәуелді акционерлік қоғам» 

ст. 269 ГК 

РК «В 

ҚР АК 269-бабының 2-

тармағы «Мiндеттемеде оның 

ҚР АК 269-бабының 2-тармағы 

«Мiндеттемеде оның әр тарабы - несие 
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обязательстве в 

качестве каждой 

из его сторон – 

кредитора или 

должника – 

могут 

участвовать 

одновременно 

несколько лиц. В 

этих случаях 

возникает 

долевое, 

солидарное или 

субсидиарное 

обязательство в 

соответствии  с 

правилами, 

установленными 

настоящим 

Кодексом (ст. 

286-288 

настоящего 

Кодекса)  

әр тарабы - несие берушi 

немесе борышқор ретiнде бiр 

мезгiлде бiрнеше адам қатыса 

алады. Мұндай реттерде осы 

Кодексте белгiленген 

ережелерге сәйкес үлестi, 

ынтымақты немесе жәрдем 

берушiлiк мiндеттеме пайда 

болады (осы Кодекстiң 286-

288-баптары)» 
 

берушi немесе борышқор ретiнде бiр 

мезгiлде бiрнеше адам қатыса алады. 

Мұндай реттерде осы Кодексте 

белгiленген ережелерге сәйкес үлестi, 

ортақтасқан немесе субсидиарлы 

мiндеттеме пайда болады (осы 

Кодекстiң 286-288-баптары)» 
 

Себебі, сілтеме жасалған жақша 

ішіндегі 287, 288-баптардың аталуы 

сондай. Сондай-ақ, 288-баптың 

аталуында «Субсидиялық 

міндеттеме...», «Р» әріпін қолдану 

қажет. Өйткені, қолданбаған ретте 

аталған термин қаржылық терминге 

айналып, мағынасы өзгеріске 

ұшырайды. Демек, 288-баптың 

аталуы «Субсидиярлық 

міндеттеме...» болуы тиіс. Бұл мәселе 

ҚР АК 62-бабының 2-тармағына 

және 357-бабына да қатысты.  

Сондай-ақ, ҚР АК 96-бабының 3-

тармағындағы жақшаның ішіндегі 

«жәрдем беру» сөзін «субсидиарлы» 

сөзіне алмастырған жөн.  

ст. 123 ГК 

РК «Плоды, 

продукция и 

доходы» 

ҚР АК 123-бабы 

«Жемістер, азық-түлік және 

табыстар» 

ҚР АК 123-бабы «Жемістер, 

өнімдер және табыстар» 
 

       Себебі, ҚР АК 235-бабының 1-

тармағының 2-абзацында 

«..жемістерге, өнімге, табысқа 

меншік құқығы осы Кодекстің 123-

бабына сәйкес алынады» делінген 

мазмұндағы сөздер бар. Демек, 

«продукция» сөзі бірнеше нұсқада 

аударылған. Сондықтан, бірізділікті 

сақтау мақсатында аталған сөзді 

«...өнімдер...» деп алсақ, ҚР АК 123-

бабының мазмұны толығырақ 

ашылады.    

п. 3 ст. 237 

ГК РК 

«Собственник 

материалов, 

утративший их в 

результате 

недобросовестны

х действий лица, 

осуществившего 

переработку, 

вправе требовать 

передачи новой 

ҚР АК 237-бабының 3-

тармағы «Өңдеудi жүзеге 

асырған адамның ықылассыз 

әрекеттерiнiң нәтижесiнде 

материалынан айрылған 

меншiк иесi жаңа затты өз 

меншiгiне берудi және өзiне 

келтiрiлген залалдардың 

орнын толтыруды талап етуге 

құқылы». 

ҚР АК 237-бабының 3-тармағы 

«Өңдеудi жүзеге асырған адамның 

теріс пиғылды әрекеттерiнiң 

нәтижесiнде материалынан айрылған 

меншiк иесi жаңа затты өз меншiгiне 

берудi және өзiне келтiрiлген 

залалдардың орнын толтыруды талап 

етуге құқылы». 

Себебі, «недобросовестных 

действий» сөзі,  ҚР АК 11-бабында 

«теріс пиғылды әрекеттер» деп 

аударылған. Сондықтан, бірізділікті 
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вещи в его 

собственность и 

возмещения 

причиненных 

ему убытков». 

сақтау мақсатында ҚР АК 237-

бабының 3-тармағында да «теріс 

пиғылды» сөзін қолданған жөн. 
 

п. 2 ст. 45 ГК 

РК 

«Реорганизация 

может быть 

проведена 

добровольно или 

принудительно».  
 

ст. 320 ГК 

РК «Реализация 

заложенного 

имущества в 

принудительном 

внесудебном 

порядке» 
 

ст. 324 ГК 

РК «Последствия 

принудительного 

изъятия 

заложенного 

имущества» 

ҚР АК 45-бабының 2-

тармағы «Қайта құру ерiктi 

түрде немесе ықтиярсыз 

жүргiзiлуi мүмкiн» 
 

ҚР АК 320-бабы «Кепiлге 

салынған мүлiктi соттан тыс 

мәжбүр ету тәртiбiмен сату» 

 

ҚР АК 324-бабы «Кепiлге 

салынған мүлiктi күштеп алу 

салдары» 
 

       Терминдер бірізділігін сақтау 

мақсатында орыс тіліндегі 

«принудительно» сөзін «мәжбүр ету» 

деп алған дұрыс.  
 

ҚР АК 45-бабының 2-тармағы 

«Қайта құру ерiктi түрде немесе 

мәжбүрлі түрде жүргiзiлуi мүмкiн» 

 

ҚР АК 324-бабы «Кепiлге 

салынған мүлiктi мәжбүрлеп алу 

салдары» 
 

подп. 2) п.2 

ст. 60 ГК РК 

«...наблюдательн

ый совет; » 
 

абз.2 п.1 ст. 

99 ГК РК «В 

производственно

м кооперативе 

может быть 

создан 

наблюдательный 

совет, который 

осуществляет 

контроль за 

деятельностью 

исполнительных 

органов 

кооператива. 

Члены 

наблюдательного 

совета не вправе 

действовать от 

имени 

производственно

го кооператива».  

ҚР АК 60-бабының 2-

тармағы 2)-тармақшасы 

«...байқаушы кеңес;» 

 

ҚР АК 99-бабының 1-

тармағы 2-абзацы «Өндiрiстiк 

кооперативте кооперативтiң 

атқарушы органдарының 

қызметiне бақылау жасауды 

жүзеге асыратын қадағалау 

кеңесi құрылуы мүмкiн. 

Қадағалау кеңесi мүшелерiнiң 

өндiрiстiк кооператив атынан 

әрекет жасауға құқығы жоқ».  
 

             Терминдер бірізділігін 

сақтау мақсатында орыс тіліндегі 

«наблюдательный совет» сөзінің 

баламасы ретінде «қадағалау кеңесі» 

сөзіне тоқтауға  болады.  

 

ҚР АК 60-бабының 2-тармағы 2)-

тармақшасы «...қадағалау кеңесі;» 
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п.3 ст. 45 ГК 

РК 

«Принудительна

я реорганизация 

может быть 

осуществлена по 

решению 

судебных 

органов в 

случаях, 

предусмотренны

х 

законодательным

и актами».   

 

п.5 ст. 49 ГК 

РК «Ликвидация 

отдельных видов 

юридических лиц 

возможна по 

решению 

соответствующег

о органа, 

уполномоченног

о государством, 

по основаниям, 

предусмотренны

м 

законодательным

и актами». 

ҚР АК 45-бабының 3-

тармағы «Заң құжаттарында 

көзделген реттерде ықтиярсыз 

қайта құру сот органдарының 

шешiмi бойынша жүзеге 

асырылуы мүмкiн». 
 

ҚР АК 49-бабының 5-

тармағы «Заңды тұлғалардың 

жекелеген түрлерi мемлекет 

уәкiлдiк берген тиiстi 

органның шешiмiмен заң 

актiлерiнде көзделген негiздер 

бойынша таратылуы мүмкiн». 

 

 

Терминдер бірізділігін сақтау 

мақсатында орыс тіліндегі 

«законодательные акты» сөзінің 

баламасы ретінде «заң актілері» 

сөзіне тоқтаған жөн. Демек, ҚР АК 

45-бабының 3-тармағы «Заң 

актілерінде көзделген реттерде 

ықтиярсыз қайта құру сот 

органдарының шешiмi бойынша 

жүзеге асырылуы мүмкiн». 
  

Абз.3 п.5 ст. 

23 Закона о ТОО 

«Если иное не 

предусмотрено 

учредительными 

документами, 

риск случайной 

гибели или 

повреждения 

имущества, 

переданного в 

пользование 

товариществу, 

возлагается на 

собственника 

имущества». 

«ЖШС туралы» ҚР 

Заңының 23-бабының 5-

тармағында мынадай бір 

сөздер кездеседі: «Егер 

құрылтай құжаттарында 

өзгеше көзделмесе, 

серіктестікке пайдалануға 

берілген мүліктің кездейсоқ 

құрып кету немесе зақымдану 

қаупі мүлік иесіне жүктеледі».  

Ал, ҚР АК 190-бабы «Мүліктің 

кездейсоқ жойылу немесе бүліну 

қаупі» деп аталады.   

 Сондай-ақ орыс тіліндегі 

«неустойка» сөзі, ҚР АК 

9, 293, 353 баптарында әртүрлі 

нұсқадағы сөздер арқылы 

берілген. Мысалы, 9-бапта 

«айыпты өндіртіп алу» деп 

Терминдердің біркелкілігі 

сақталуы қажет. 

jl:1003931.74030000%20
jl:1003931.74030000%20
jl:1006779.40000%201006779.150000%201006779.260000%20
jl:1006779.40000%201006779.150000%201006779.260000%20
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алынса, 293-бапта «айып 

төлеу», 353-бапта 

«тұрақсыздық айыпақысы», 

440-баптың 4-тармағында 

«тұрақсыздық айыбы» деген 

сөздер қолданылған. Осы 

ретте аталған құбылысты 

сипаттау үшін жоғарыда 

қолданылған терминдердің 

біріне тоқтаған жөн.  
 

 ҚР АК 42-бабының 6-

тармағында, 91-бабының 3-

тармағында, 359-бабының 2-

тармағында «рынок» сөзі 

қолданылса, ал, 51-баптың 1-

тармағында және  574-баптың 

аталуында «кредит 

берушілер» сөзі қолданылған. 

Ал, басқа нормаларда ол сөз 

«несие берушілер» деп 

алынған. «Рынок» сөзін 

«нарық» деп аударуға болады. 

Мысалы, бағалы қағаздар 

нарығы. 

Терминдердің біркелкілігі 

сақталуы қажет. 

 ҚР АК 59-бабының 1-

тармағында «…зияткерлік 

қызмет…» сөзі қолданылған. 

Бұл орыс тіліндегі 

«…интеллектуальной 

деятельности…» сөзінің 

аудармасы және тек, осы тұста 

ғана осылай аударылған. Ал, 

басқа нормаларда 

«интеллектуалдық қызмет» 

деп аударылған. Мысалы, ҚР 

АК 5-бөлімі. Сондықтан, . ҚР 

АК 59-бабының 1-тармағында 

«интеллектуалдық қызмет» 

сөзін қолданған жөн. 

Терминдердің біркелкілігі 

сақталуы қажет. 

 ҚР АК 60-бабының 2-

тармағындағы жақша «жеке-

дара» сөзінен кейін қойылуы 

тиіс болғандықтан, 

«құрылады» сөзінен кейінгі 

жақша қойылмауы керек.   

Техникалық қателік. 

п. ст.332 ГК 

РК «Если иное не 

установлено 

договором, 

гарантия и 

поручительство 

ҚР АК 332-бабының 1-

тармағы «Кепiлдiк және кепiл 

болушылық, егер шартта 

өзгеше белгiленбесе, тек 

заңды талапты ғана 

қамтамасыз етедi». 

Қазақ тіліндегі нұсқасы құқықтық 

нормаға жүктелген мазмұнды 

толықтай ашпауда. Сол себепті, ҚР 

АК 332-бабының 1-тармағын келесі 

редакцияда беруді ұсынамыз: 

«Кепiлдiк және кепiл болушылық, егер 
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обеспечивают 

лишь 

действительное 

требование.» 

шартта өзгеше белгiленбесе, тек 

қазіргі бар талапты ғана қамтамасыз 

етедi».  

«5.Не 

допускается 

начисление 

дивидендов по 

простым и 

привилегированн

ым акциям 

общества:  
1) при 

отрицательном 

размере 

собственного 

капитала или 

если размер 

собственного 

капитала 

общества станет 

отрицательным в 

результате 

начисления 

дивидендов по 

его акциям;  

2) если 

общество 

отвечает 

признакам 

неплатежеспособ

ности или 

несостоятельност

и в соответствии 

с 

законодательство

м Республики 

Казахстан о 

реабилитации и 

банкротстве либо 

указанные 

признаки 

появятся у 

общества в 

результате 

начисления 

дивидендов по 

его акциям;». 

«Акционерлік қоғамдар 

туралы» ҚР заңының 22-

бабының 5-тармағында 

келесідей ереже берілген: «5. 

Қоғамның жай және 

артықшылықты акциялары 

бойынша:  
1) өз капиталының теріс 

мөлшері болған жағдайда 

немесе егер қоғамның өз 

капиталының мөлшері оның 

акциялары бойынша 

дивидендтер есептеу 

нәтижесінде теріс болса;  
      2) егер қоғам 

Қазақстан Республикасының 

оңалту және банкроттық 

туралы заңнамасына сәйкес 

төлем қабiлетсiздiгi немесе 

дәрменсiздiк белгiлерiне сай 

келсе не аталған белгiлер 

қоғамда оның акциялары 

бойынша дивидендтер төлеу 

нәтижесiнде пайда болса, 

дивидендтерді есепке жазуға 

жол берілмейді». 

Қазақ тіліндегі нұсқасы құқықтық 

нормаға жүктелген мазмұнды 

толықтай ашпауда. Сол себепті, 

«есепке жазуға» сөзінің орнына 

«төлеуге» сөзін пайдаланған жөн 

болар еді. 

1. Участники 

полного 

товарищества 

вправе требовать 

«Шаруашлық серіктестік 

туралы» ҚР заңының 19-

бабының 1-тармағында 

келесідей ереже берілген: «1. 

«Шаруашлық серіктестік туралы» 

ҚР заңының 19-бабының 1-

тармағында келесідей ереже берілген: 

«1. Толық серiктестiкке қатысушылар 
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в судебном 

порядке 

исключения 

одного или 

нескольких 

участников из 

товарищества по 

единогласному 

решению 

остающихся 

участников и при 

наличии к тому 

уважительных 

причин, в 

частности, 

грубого 

нарушения им 

(ими) своих 

обязанностей или 

обнаружившейся 

неспособности к 

разумному 

ведению дел. 

Толық серiктестiкке 

қатысушылар бiр немесе 

бiрнеше қатысушының дәлелдi 

себептер болғанда, атап 

айтқанда, олар өз мiндеттерiн 

өрескел бұзған немесе iстi 

байсалды жүргiзуге 

қабiлетсiздiгi анықталған 

жағдайда қалған 

қатысушылардың бiрауыздан 

қабылдаған шешiмi бойынша, 

сотқа беру тәртiбiмен 

серiктестiктен шығарылуын 

талап етуге құқылы». 

бiр немесе бiрнеше қатысушының 

дәлелдi себептер болғанда, атап 

айтқанда, олар өз мiндеттерiн өрескел 

бұзған немесе iстi ақылға қонымды 

жүргiзуге қабiлетсiздiгi анықталған 

жағдайда қалған қатысушылардың 

бiрауыздан қабылдаған шешiмi 

бойынша, сотқа беру тәртiбiмен 

серiктестiктен шығарылуын талап 

етуге құқылы». 

пп.5) п.1 

ст.11 закона о 

ТОО 

«прекратить 

участие в 

товариществе 

путем 

отчуждения 

своей доли в 

порядке, 

предусмотренно

м настоящим 

Законом;» 

ЖШС туралы заңның 11-

бабының 5-тармағы «5) осы 

Заңда көзделген тәртіппен өз 

үлесін бөліп алу арқылы 

серіктестікке қатысуын 

тоқтатуға;» 

ЖШС туралы заңның 11-бабының 

5-тармағы «5) осы Заңда көзделген 

тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару 

арқылы серіктестікке қатысуын 

тоқтатуға;» 
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В ҚОСЫМШАСЫ 

 

 «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі N 220 Заңының 

қолданысының кейбір қырларына қатысты істер  

 

(1) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылдың 17 

қазанындағы №3гп-888 қаулысы  

 

Үлесті сатып алуға артықшылық құқық, қулықпен жасалған мәміле 

 

«Fish Market» ЖШС-нің қатысушысы Р., осы серіктестіктің екінші 

қатысушысы Г-ның өз үлесін А., есімді үшінші тұлғаға сыйға тартқан шартын 

қулықпен жасалынған мәміле деп тануды сұрап, сотқа жүгінеді. ҚР ЖС бұл істе 

мәселеге дендеп енуді талап етіп, істі қайта қарауға төменгі сатыға жібереді. 

Атап айтқанда, бұл істе талап қоюшы Р., серіктестік қатысушысы Г-ның екінші 

деңгейдегі банктердің алдында несиесі бар екендігіне сілтеме жасайды және 

осыған байланысты соттан аталған банктерге сұрау жіберуді және бұл істегі 

сый алушы А-ның тегін алынған мүліктен төлеген салықтары жөнінде салық 

органдарына сұрау жіберуді соттан сұраған болатын. Алайда, төменгі соттар 

талап қоюшының бұл өтінімін қанағаттандырудан бас тартқан болатын. 

Дегенмен, ҚР ЖС аталған құжаттарды талап қоюшының өздігінен дербес талап 

етіп алдыртуға құзіретінің жоқтығына және бұл құжаттарсыз жоғарыдағы 

мәміленің қулықпен жасалғандығын растай алмайтындығына назар аударып, 

істі қайта қарауға жіберу барысында осы құжаттарды сұрату қажеттігіне назар 

аударады.   

 

(2)  Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2013 жылдың 09 сәуіріндегі 

№3гп-188 қаулысы 
  
Үлесті сатып алуға артықшылық құқық, қулықпен жасалған мәміле, 

қатысушылар құрамының ауысуы 

 

«Alfa Project Group» ЖШС-нің қатысушысы К., осы серіктестік 

қатысушылары А., Н., және К., есімді қатысушылардың жарғылық капиталдағы 

өз үлестерін Н-ға сыйға тартқан шартын жарамыз деп тануды талап етіп, сотқа 

жүгінеді.  Атап айтқанда, талап қоюшы К., өзінің талап-арызында серіктестік 

жарғысының 7.12 тармағына сәйкес серіктестік қатысушыларының құрамын 

өзгертуге байланысты сауалдардың бірауыздан қабылданатындығына сілтеме 

жасайды. Демек, қатысушылар құрамының ауысуына осы серіктестіктің барлық 

қатысушыларының келісімі қажет етілген. ҚР ЖС 2013 жылдың 09 сәуіріндегі 

№3гп-188 қаулысында егер, қатысушылар құрамының ауысуына байланысты 

шешімнің бірауыздан қабылдануының қажет екендігі құрылтай құжаттарында 

бекітілсе, онда мұның барлық ақылы және ақысыз мәмілелерге 

қолданылатындығы жөніндегі байламын білдіреді. Ал, бұл істе сыйға тарту 
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шарты арқылы жаңа қатысушының келуіне 40% үлесті иеленетін К-ның 

келісімі болмаған және осы себепті, Жоғарғы Сот төменгі деңгейдегі соттардың 

байламдарын бұзып, бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырған.  

 

(3) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылдың 17 

маусымындағы №3гп-309 қаулысы 

 

Жалпы жиналыстың құзіреті, Жалпы жиналыста шешім қабылдау 

тәртібі 

 

«Кинотеатр Казахстан» ЖШС-нің 30% үлесіне ие К., осы серіктестік 

жарғысының 9.11 тармағын жарамсыз деп тануды сұрап сотқа жүгінеді. Ал, 

серіктестік жарғысының 9.11 тармағында «серіктестік жарғысын соның ішінде, 

жарғылық капиталдың мөлшерін, фирмалық атауын және орналасқан жерін 

өзгерту немесе жарғының жаңа редакциясын бекіту; серіктестікті тарату және 

қайта құру; қатысушының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы сауалдар 

бойынша шешім қатысушылардың 3/2 дауыс беруімен қабылданатындығы» 

бекітілген еді. Қатысушы К-ның пайымдауынша серіктестік жарғысының бұл 

ережесі ЖШС туралы Заңның 48-бабының 2-тармағына қайшы. Себебі, ЖШС 

туралы Заңның 48-бабының 2-тармағында мұндай сауалдар бойынша шешімнің 

4/3 дауыс беру арқылы қабылданатындығы көрсетілген. ҚР Жоғарғы Соты бұл 

істе ЖШС туралы Заңда көрсетілген бұд талапты көтеруге жол берілетіндігіне 

алайда, 4/3 дауыс талап етілетін сауалға 3/2 дауыс жеткілікті деп жарғыда 

төмен түсіруге болмайтындығына назар аударып, К-ның талап-арызын 

қанағаттандырады. 

 

(4) Атырау облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2016 жылдың 01 сәуіріндегі № 2301-16-00-2/72 шешімі 

 

Үлесті мәжбүрлеп сатып алу, елеулі зиян 

 

«Актобе нефтепереработка» ЖШС-і өзінің қатысушысы «Антал С» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 25% үлесін мәжбүрлеп сатып алу және 

серіктестікке келтірілген 15 744 671 теңге зиянды өндіріп алу туралы талап-

арызымен сотқа жүгінді. «Актобе нефтепереработка» ЖШС-і талап-арызбен 

өзінің сотқа жүгінуіне шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасының 

аясында серіктестіктің банктік заемдары бойынша жылдық сыйақы мөлшерін 

13%, 6% дейін азайту мүмкіндігін пайдалануды уыстан шығарып алуының негіз 

болғандығын алға тартты. Себебі, серіктестік қатысушыларының кезекті 

жиналысында «Антал С» ЖШС-і күн тәртібіндегі бұл сауал бойынша қарсы 

дауыс берген. Сол себепті, «Актобе нефтепереработка» ЖШС-і банктік заемдар 

бойынша сыйақы мөлшерін азайту бағдарламасына қатыса алмай қалған. Егер, 

бағдарламаға қатысқан ретте «Актобе нефтепереработка» ЖШС-і қазіргі төлеп 
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жүрген 26 463 203 теңге сыйақыны 10 718 533 теңгеге дейін азайтуға қол 

жеткізген болар еді.  

«Актобе нефтепереработка» ЖШС-і өзінің қатысушысы «Антал С» ЖШС-

нің бұл әрекетін елеулі зиян деп қабылдап, үлесін мәжбүрлеп сатып алу 

мәселесін сот алдына қойды. Істі қараушы сот келтірілген зиянды өндіріп алу 

туралы талапты қанағаттандырғанымен, үлесті мәжбүрлеп сатып алу бөлігінде 

қанағаттандырусыз қалдырады. Бұл ретте, сот аталған зиянның елеулі емес 

екендігіне назар аударады.     

 

(5) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2014 жылдың 06 ақпандағы 

3г-353-14 қаулысы 

 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, серіктестіктің жарғылық капиталын 

ұлғайту, айып төлеу 

 

«Компания СТП» ЖШС өзінің қатысушылары  Жұмажанов Тимур мен 

Мыңбаев Мараттан жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі өз міндеттерін 

орындамағандығы үшін айып төлеуді өндіріп алмақ болып сотқа жүгінді. 

Жауапкерлер ЖШС туралы ҚР заңында айып төлеудің жарғылық капиталды 

бастапқы қалыптастыру кезеңіне ғана қарастырылғандығына, ал жарғылық 

капиталды кейінгі ұлғайту жағдайларына айып төлеудің көрсетілмегендігіне 

назар аударып, талап-арызға өз қарсылықтарын білдіреді.  

Істі мазмұны бойынша қарау барысында келесідей мән-жайлар анықталған. 

Атап айтқанда, «Компания СТП» серіктестігі құрамында Жұмажанов Тимур 

мен Мыңбаев Мараттан өзге тағы сегіз қатысушымен 2005 жылдан бері жұмыс 

істеп келе жатқан. 2007 жылы «Компания СТП» серіктестігінің 19 қатысушысы 

құрылтай шартын жасасып, жарғылық капиталды 1 050 000 000 теңгеге дейін 

ұлғайтатындықтары жайлы келіседі. «Компания СТП» ЖШС 2007 жылдың 12 

қазанында құрамына жаңа қатысушылардың қосылуына орай қайта тіркеуден 

өтеді. Ал, құрылтай шартының ережелеріне сәйкес жарғылық капиталды 

ұлғайту жөніндегі салымдарды қатысушылар 2008 жылдың 25 тамызына дейін 

енгізуі тиіс болды. Алайда, жоғарыда аталған қатысушылар өз міндеттерін тек 

жартылай  атқарған.  

Істі қараған бірінші және апелляциялық сатыдағы соттар талап-арызды 

қанағаттандырудан бас тартқан. Ал, кассациялық сатыдағы сот талап-арызды 

жартылай қанағаттандырған және бұл ұстаным ҚР ЖС тарапынан мақұлданды.  

 

(6) Алматы қалалық сотының апелляциялық алқасының  2011 жылдың 11 

қаңтарындағы №2а-6258 қаулысы 

 

ЖШС қатысушысы, кәсіпкерлік қызмет, адвокаттық лицензия 

 

Алматы қаласындағы Әділет департаменті кезекті тексеруі барысында 

адвокат Бабкиннің 2001 жылдан бері бірнеше ЖШС қатысушысы мәртебесін 
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иеленіп келгендігін айқындайды және адвокаттың кәсіпкерлік қызметпен 

айналысуына адвокаттық қызмет туралы ҚР заңында тыйым салынғандығына 

сілтеме жасай отырып, адвокат Бабкинді лицензиясынан айыру талап-арызымен 

сотқа жүгінеді. Алматы қаласының Бостандық ауданының соты талап-арызды 

қанағаттандырудан бас тартып, бұл байламын ЖШС қатысушысы мәртебесін 

иеленудің кәсіпкерлік емес, инвестициялық қызмет болып табылатындығымен 

түсіндіреді. Бірінші сатыдағы соттың бұл шешімін Алматы қалалық сотының 

апелляциялық алқасы да 2011 жылдың 11 қаңтарындағы №2а-6258 қаулысымен 

құптайды.  

 

(7) Ақмола облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының 2014 жылдың 07 сәуіріндегі № 2-1614/14 шешімі 

 

Үлесті мәжбүрлеп сатып алу, қатысушының серіктестік қызметімен 

бәсекелес қызмет түрімен айналысуы 

 

«Алтын Ғасыр» ЖШС-нің қатысушысы С.М. Құсайынова осы серіктестіктің 

өзге қатысушылары А.Е. Абжанованың 45% және З.Т. Аубакированың 15% 

үлестерін мәжбүрлеп сатып алу туралы талап-арызымен сотқа жүгінді. 

Серіктестіктің мұндай талаппен сотқа жүгінуіне аталған қатысушылардың 

серіктестік қызметімен бәсекелес қызмет түрімен айналысу үшін серіктестікке 

тиесілі сауда үйінің маңынан қосымша сауда үйін ашқандығы және бәсекелес 

бұл сауда үйін иеленетін «Satti» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 50% 

үлестің аталған жауапкерлерге тиесілі екендігі және аталған қатысушылардың 

өз әрекеттері арқылы серіктестік мүддесіне елеулі зиян келтіргендігі себеп 

болған.   

Істі мазмұны бойынша қараған сот талап-арызды қанағаттандыру жайлы 

байлам жасады. Бұл ұстаным апелляциялық және кассациялық саты 

тараптарынан да құпталды.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


