
114 Вестник Карагандинского университета 

ƏОЖ  347.463 (574) 

Ұ.Қ. Құмарова, Г.А. Ілиясова  

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазақстан  
(E-mail: G.Iliasova@mail.ru) 

Азаматтық құқықтағы көліктік міндеттемелердің жіктелуі 

Зерттеу жұмысының мақсаты азаматтық құқық бойынша көліктік міндеттемелердің жіктелуіне талдау 
жүргізе отырып, соның негізінде көліктік міндеттемелердің жекелеген түрлерін айқындау болып 
табылады. Аталмыш мақсатқа жету үшін көлікті қызмет көрсету туралы азаматтық-құқықтық 
шарттардың əр түрінің құқықтық табиғатын зерттеу міндеті алдыға қойылды. Көліктік шарттардың 
мəні мен құқықтық табиғаты көліктің əртүрлі саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін 
заңнамалық нормаларға құқықтық талдау жүргізу жолымен ашылады. Бұл зерттеудің теоретикалық 
негізі ретінде көліктік шарттардың ұғымы мен түрлеріне, көліктік міндеттемелердің құқықтық 
реттелуіне арналған ғалым-цивилисттердің ғылыми зерттеулері болады. Мақалада көліктік 
міндеттемелердің, соның ішінде тасымалдау шартының жіктелуі секілді мəселелер қамтылады, 
көліктік шарттың əрқайсысының құқықтық табиғатына талдау жүргізіледі, сондай-ақ көліктік 
қызметпен байланысты өтеулі қызмет көрсетулер туралы басқа да шарттардан туындайтын 
міндеттемелердің (мəселен, лоцмандық қызмет көрсету туралы шарт, құтқару туралы шарт, 
авиациялық жұмыстарды орындау шарты, теңіз агенттігі шарты т.б.) жеке тобын бөліп қарастыру 
мəселесі талқыға салынады. Ғылыми жаңалығы көліктік міндеттемелердің жекелеген түрлерін 
құқықтық реттеуге зерттеу жүргізу Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын жетілдіруге 
бағытталған ұсыныстар əзірлеу болып табылады. 

Кілт сөздер: көліктік міндеттеме, көлік шарты, тасымалдау шарты, аралас тасымалдау шарты, көлік 
экспедициясы шарты, чартер, көліктік қызмет көрсетулер. 

 

Кіріспе 

Көліктік міндеттемелер азаматтық-құқықтық қызмет көрсету бойынша міндеттемелер жүйесін 
құрайды. Қызмет көрсету бойынша міндеттемелер көлік үрдісінің барлық сатысына əсер ететін 
міндеттеме — бұл материалдық құндылықтарды, жолаушыларды, олардың теңдеме жүктерін 
тасымалдау, көлік экспедициялық қызмет көрсетеу бойынша міндеттемелер. 

Азаматтық құқықта көліктік шарттарды бірнеше топтарға жіктеуге болады. Көліктік шарттардың 
бірінші тобы тасымалдау шарттарынан тұрады, ал екінші топқа ұйымдастырушылық шарттар 
(тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар, тораптық келісімдер, жүктерді орталықтандырылған 
тасымалдау); үшінші топқа экспедициялық (көлік экспедициясы шарты), төртінші топқа өтеулі 
көліктік қызмет көрсетулер туралы шарттар немесе көлік саласындағы басқа да қызмет көрсетулер 
туралы шарттар (вагондарды беру жəне жинау туралы шарт, кірме жолдарды пайдалану шарты, 
аэронавигациялық қызмет көрсету шарты, сүйретіп жүзу шарты, лоцмандық қызмет көрсету туралы 
шарт, теңіз агенттігін жүргізу шарты, теңіз делдалдығы шарты, құтқару туралы шарт т.б.) [1; 44]. 

Қолданыстағы азаматтық заңнамамен көліктік шарттардың төмендегідей түрлері қарастырылған:  
1) жүкті тасымалдау шарты; 2) жолаушыны, теңдеме жүкті тасымалдау шарты; 3) кеме жалдау 

(чартер) шарты; 4) тікелей аралас тасымалдау шарты; 5) тасымалдауды ұйымдастыру туралы 
шарттар; 6) көлік ұйымдары арасындағы шарттар; 7) жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау 
шарты; 8) көлік экспедициясы шарты.  

Сонымен қатар аталған шарттардың кейбіреулері тасымалдау қандай көлікпен жүзеге асыры-
латынына қарай түрленетінін ескерсек, онда көліктік шарттардың құрылымы одан əрі кеңейе 
түседі.  

Тасымалдау шартын жасасудың экономикалық мақсаты, əдетте, жүктерді жəне жолаушыларды 
бір жерден екінші жерге тасу, яғни тасымалдап жеткізу қажеттігі болып табылады. Көліктік қызмет 
көрсетулер келесідей түрлерге жіктеледі: жүк тасымалдау; стивидорлық — жүктерді тиеу, түсіру 
бойынша қызмет көрсету; тальмандық — жүктері санау, өлшеу бойынша қызмет көрсету; қоймалық 
— жүктерді сақтау бойынша қызмет көрсету; басқа да ұсақ, ілеспе қызметтерді көрсету (мəселен, 
жүктер салынған ыдыстарды жөндеу, жүктерді сорттау, таңбалау т.б.) [2; 7].  

Тасымалдау кезінде қалыптасатын көлік ұйымдарының, жүк жөнелтуші, жүкті 
қабылдаушылардың арақатынасы тасымалдау шартына негізделіп, реттеледі. Тасымалдау шарты 
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жүктерді, жолаушыларды жəне қол жүктерін кеңістікте ауыстырудың құқықтық негізі болып 
табылады.  

Əдістер мен материалдар 

Зерттеу жұмысының əдістемелік негіздерін жеке ғылыми жəне жалпы ғылыми таным əдістері: 
нормативтік-логикалық, тарихи, салыстырмалы құқықтану, талдау, синтез, жүйелі-құқықтық жəне 
т.б. құрайды. Зерттеу жұмысын жүргізу барысында көліктік міндеттемелердің теориялық тұжырым-
дарын қарастыратын теориялық материалдарға талдаулар жүргізілді. 

Нəтижелер 

Тасымалдау шарты — азаматтық құқықтағы ең маңызды шарттардың бірі, ол ұзақ уақыт бойы 
мердігерлік шартының жеке түрі ретінде қарастырылып келген болатын. Қазақстандық азаматтық 
құқықтың аумағында тасымалдау шартын дербес түрге бөліп қарастыру кеңестік мемлекеттің 
қалыптасу кезеңінде аяқталған ұзақ та қиын үрдістен өтті. 

Кеңестік дəуірге дейінгі Ресей азаматтық заңнамасында тасымалдау шарты мердігерлік шарттың 
бір түрі ретінде қарастырылғанымен, азаматтық құқық ілімінде тасымалдау шартының дербестігі 
танылып, оны жан-жақты реттеу қажеттігі аталып өткен болатын. Мəселен, Г.Ф. Шершеневич 
азаматтық-құқықтық шарттарды жіктей отырып, қызмет көрсету туралы шарттардың қатарында 
тасымалдау шартын дербес көрсетеді жəне оған келесідей анықтама берген: «Тасымалдау шарты — 
бір тарапты, тасымалдаушыны, сыйақы үшін басқа тараптан, жөнелтушіден, қабылдап алынған 
заттарды құрлық жолымен немесе су жолымен, өзінің жалжымалы құралымен белгіленген жерге 
дейін жеткізуге жəне белгілі бір тұлғаға — қабылдап алушыға табыстауға міндеттейтін келісім» 
[3; 209]. 

Кеңестік кезеңде тасымалдау бойынша туындайтын қатынастарды шарттық деп тану біртіндеп 
жүзеге асырылды. Өткен ғасырдың 20–50-жж. аралығында социализм дəуіріндегі жоспарлау 
жүйесіне сай тасымалдау əкімшілік сипатқа ие болғандықтан, тасымалдау бойынша қатынастардың 
шарттық табиғатына күмəн келтірілді. Цивилист-ғалымдар жүктерді тасымалдау жоспарлау 
актілерінің негізінде туындайтын болғандықтан, жүкті тасымалдауға табыстау жəне қабылдау темір 
жол ұйымы мен жүк жөнелтуші үшін жоспарды орындау міндетті болып табылады, сондықтан оны 
шартпен рəсімдеудің қажеті жоқ деп пайымдады. Осыған байланысты тасымалдау қызметі біржақты 
мəміле деген ұғым қалыптасты.  

1961 ж. КСРО жəне одақтас республикалардың азаматтық заңнамаларының негіздерінің қабыл-
дануына орай жүктерді, жолаушыларды, қол жүктерін тасымалдау шарттары бекітілді (72–77-бб.). 
Сөйтіп, заң əдебиетінде тасымалдаудың шарттық табиғаты анықталды. Одақтас республикалардың, 
соның ішінде Қазақ КСР-ның 1964 жылғы Азаматтық кодексінің 34-т. «Тасымалдау» деген атаумен 
көлік ұйымдары мен клиенттердің арасындағы қатынастарды реттейтін тасымалдау шартының 
құқықтық негіздері тыңғылықты бекітілді (363–376-бб.). Аталған заңнамалардың негізінде 
тасымалдау ережелері КСРО темір жолдарының Жарғысында (1964), КСРО Сауда мақсатында 
теңізде жүзу кодексінде (1968), Қазақ КСР-ның Автомобиль көлігінің Жарғысында (1970) 
нақтыланып, жан-жақты реттелді.  

Қазақстан егемендігі мен тəуелсіздігінің орнығуымен, нарықтық экономикаға жасалған 
бетбұрыстардың негізінде шарт жасасу еркіндігі қағидасына негізделген қолданыстағы ҚР АК-нің 
688-б. бекітілген нормалар тасымалдау қатынастарының шарттық табиғатына қатысты пікірталастар-
дың толастауына негіз болды.  

Тасымалдаушылар мен оның қызметін тұтынушылардың арасындағы қатынастарды құқықтық 
реттейтін негізгі ережелер дəстүрлі ҚР АК-де бекітілген, ал көліктің əр түріне байланысты 
тасымалдаудың ерекшелігі арнайы көліктік заңдармен, заңға бағынышты актілермен анықталады. 
ҚР АК-нің 688-б. 2-б. сəйкес, тасымалдаудың жалпы талаптары көлік туралы заң актiлерiмен, өзге де 
заң актiлерiмен жəне оларға сəйкес шығарылған ережелермен белгiленедi. 

Арнайы көліктік заңнамалар тасымалдаудың негізгі жағдайларын, тасымалдаушы мен жүк 
жөнелтушілердің, басқа да көлік түрлерінің арасындағы қатынастарды айқындайды, олардың 
құқықтары мен міндеттерін, жауапкершілігін орнатады.  

«Тасымалдау» деп аталатын ҚР АК-нің 34-б. тасымалдауды реттейтін шарттар жүйесі 
жинақталған: жүктерді тасымалдау; жолаушыларды тасымалдау; кеме жалдау (чартер) шарты; 
тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар; көлік ұйымдары арасындағы шарттар (тораптық 
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келісімдер, жүктерді орталықтандырылған түрде тасымалдау жəне т.б.); тікелей аралас қатынас; 
жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау шарты [4]. 

Жоғарыда аталған ҚР АК-де қарастырылған шарттардың барлығы бір-бірінен келесі белгілері 
бойынша ажыратылады: шарттың құқықтық мəнісі, субъективтік құрамы, шарттың құқықтық 
табиғаты, пəні, мазмұны, тараптардың жауапкершілігі. Осы шарттарға қысқаша сипаттама беруді жөн 
көрдік. 

Жүктi тасымалдау шарты бойынша бiр тарап (тасымалдаушы) өзiне басқа тараптың 
(жүк жөнелтушiнiң) сенiп тапсырған жүгiн белгiленген мекенге жеткiзуге жəне жүктi алуға уəкiлеттi 
адамға (алушыға) оны беруге міндеттенеді, ал жүк жөнелтуші жүкті тасымалдағаны үшiн шартқа 
немесе тарифке сəйкес ақы төлеуге мiндеттенедi. Жүк тасымалдау шарты көліктiк құжатын, 
коносаменттi, тауар-көлік құжатын немесе жүк тасымалдаудың көлік туралы заң актiлерiнде 
көзделген өзге құжатын толтыру арқылы рəсiмделедi (ҚР АК-нің 689-б.) [4]. 

Аталмыш шарт нақты шарт ретінде сараланады, себебі міндеттеме жүк жөнелтуші жүкті 
табыстаған жəне оны тасымалдаушы қабылдаған сəтте туындайды. Шарттың анықтамасынан 
байқалып тұрғандай, ол екі жақты шарттарға жатады, себебі міндеттеме тасымалдаушы жағында да, 
жүк жөнелтуші жағында да болады: тасымалдаушының қызметіне тиісінше ақы төленуі тиіс. 
Тасымалдау шартына тасымалдаушы мен жүк жөнелтушіден басқа, жүк қабылдаушы да қатысып, 
құқықтар мен міндеттерге ие болады. 

Жолаушыларды тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушы жолаушыны баратын мекенiне, ал 
жолаушы теңдеме жүктi тапсырған жағдайда теңдеме жүктi де апаратын мекенге жеткiзудi жəне оны 
теңдеме жүктi алуға құқық берiлген адамға беруге мiндеттенедi; жолаушы жолына, ал теңдеме жүгiн 
тапсырған кезде — теңдеме жүгiн алып баруға ақы төлеуге мiндеттенедi.  Жолаушы мен теңдеме 
жүктi тасымалдау шарты тиiсiнше жол жүру билетiмен жəне теңдеме жүк түбiртегiмен рəсiмделедi. 
Жол жүру билетi мен теңдеме жүк түбiртегiнiң нысаны көлік туралы заң актiлерiнде көзделген 
тəртiппен белгiленедi (ҚР АК-нің 690-б.) [4]. 

Жоғарыда берілген анықтамадан бұл шарт екі жақты, өтеулі шарт болып табылатындығы 
айқындалып тұр. Сонымен қатар ол консенсуалдық сипатқа ие, себебі жолаушы жол жүру билетін 
сатып алған сəттен бастап тасымалдаушының көлік құралын жол жүру кестесіне сəйкес ұсыну жəне 
жолаушыға орын беру, теңдеме жүкті қабылдап алу міндеті туындайды.  

Кеме жалдау (чартер) шарты бойынша бiр тарап (кемемен жалданушы) басқа тарапқа (кеме 
жалдаушы) жолаушыларды, теңдеме жүктi жəне жүктердi тасымалдау үшiн бiр немесе бiрнеше көлік 
құралын толық немесе оның сыйымдылығының бiр бөлiгiн бiр немесе бiрнеше рейске ақы төлеттiрiп 
беруге мiндеттенедi. Кеме жалдау шартын жасасу тəртiбi, сондай-ақ оның нысаны мен түрлерi көлік 
туралы заң актiлерiмен белгiленедi (ҚР АК-нің 691-б.) [4].  

Аталған шарт екі жақты, өтеулі, консенсуалды болып табылады. Алдыңғы қарастырылған екі 
шарттар пəні бойынша ажыратылады: чартер шарты бойынша тасымалдаушы жеке жүк 
жөнелтушіден белгілі бір орынға жүкті қабылдап алмайды немесе нақты жолаушыға алған билетіне 
сəйкес көлік құралында белгілі бір орындарды беруге міндеттенбейді, керісінше, тасымалдаушы бір 
немесе бірнеше рейске көлік құралының түгелдей немесе бір бөлігін беру бойынша əрекет етеді.  

Қазақстандық азаматтық құқық «кеме жалдау шарты» ұғымын тек қана жүктерді, жолаушыны, 
теңдеме жүкті теңіз көлігімен тасымалдау шартына қолданады. ҚР Сауда мақсатында теңізде жүзу 
туралы Заңының 54-б. 2-б. бойынша жүкті теңіз арқылы тасымалдау шарты: 

 бүкiл кеменi, оның бiр бөлiгiн немесе кемедегi белгiлi бiр жайларды (чартер) беру талабымен;  
 мұндай талап қойылмай жасалуы мүмкiн.  
Бірінші түрінің міндетті белгісі — жүкті орналастыру үшін кеме тұтастай немесе бір бөлігі, 

кемедегі жайлары беріледі. Бұндай шарт ҚР Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы Заңының 54-б. 
2-б. чартер деп аталған. Себебі бұл шарт чартермен рəсімделеді. Ол тəжірибеде өте үлкен көлемде 
жүктерді (ағаштар, бидай, мұнай, көмірді жəне т.б.) тасымалдауды реттейді. Жүкті теңіз көлігімен 
тасымалдаудың екінші түрі бүкіл кемені, оның бiр бөлiгiн немесе кемедегi белгiлi бiр жайларды беру 
жағдайларын қарастырмай, кəдімгі жүк тасымалдау шартымен жасалады. Мұндай шарт 
тасымалдаушының коносамент беру жолымен жасалады. Сондықтан оны коносамент бойынша 
тасымалдау шарты деп атауға да болады [5; 85]. 

Кемелерді пайдаланудың басқа нысандары көлік құралы ретінде кемені жалдау шарты болып 
табылады. Бірақ заң əдебиетінде тасымалдау шарты мен кеме жалдау шартының заңдық табиғатына 
қатысты біртекті пікір қалыптаспаған. Бір топ авторлар аталған шарттарды бір шарттың екі түрі деп 
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танитын болса, келесі авторлар құқықтық табиғаты бойынша дербес екі түрлі шарт деген пікірді 
айтады. Аталған екі пікір де дұрыс деп айтуға болады. Коносамент бойынша жүк тасымалдау шарты 
мен кеме жалдау шарты (чартер) екі дербес шарт болып табылады. Коносамент бойынша жүк 
тасымалдау шарты тасымалдау шартының дəстүрлі түрі болып табылса, кеме жалдау (чартер) шарты 
кемені жалдау шарты мен жүкті тасымалдау шартының элементтерін біріктіретін ерекше күрделі 
шарт деген қорытындыға келеміз. 

Чартерлік тасымалдаудың ерекшелігі тасымалдаушы жолаушыдан (жүк жөнелтушіден) 
ешқандай сыйақы алмайды. Чартерлік рейске тасымалдау құжатын беру онда ақы төленгені туралы 
белгілеумен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жолаушы (жүк жөнелтуші) кеме жалдаушыға барлық 
қызмет көрсетулер жиынтығы үшін ақы төлейді. Оларға тасымалдау, басқа да қызмет көрсетулер 
(мəселен, қонақ үйлерге орналастыру, тамақтандыру т.б.) кіреді [6; 238].  

Жүйелi түрде тасымалдауларды жүзеге асыру қажет болған кезде тасымалдаушы мен жүк 
жөнелтушi тасымалдауларды ұйымдастыру туралы ұзақмерзімді шарттар жасаса алады. Жүктердi 
тасымалдауларды ұйымдастыру туралы шарт бойынша тасымалдаушы белгiленген мерзiмде жүктi 
қабылдауға, ал жүк жөнелтушi — келiсiлген көлемде тасымалдауға жүк берiп тұруға 
мiндеттенедi. Тасымалдауды ұйымдастыру туралы шартта тасымалдау көлемдерi, мерзiмдерi, сапасы 
жəне көлік құралдарын беру мен тасымалдауға жүктердi берудiң басқа да жағдайлары, сондай-ақ 
тасымалдауды ұйымдастырудың заң актiлерiнде көзделмеген өзге де жағдайлары белгiленедi (ҚР АК-
нің 692-б.) [4].  

Бұл шарт екіжақты, өтеулі жəне консенсуалды шарт болып табылады. Аталған шартты қолдану 
саласы ұзақмерзімді сипатқа ие тасымалдаушы мен жүк иесінің арасында жүйелі жүк тасымалдау 
қатынастарымен шектеледі. Осының негізінде бұл шарт нақты жүкті тасымалдау шарты болып 
табылмайды деген қорытынды жасауға болады.   

Əртүрлi көлік ұйымдары арасында жүктердi тасымалдауды қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысты 
ұйымдастыру туралы шарттар (тораптық келiсiмдер, жүктердi орталықтандырылған түрде əкелу 
(əкету) шарты жəне басқалары) жасалуы мүмкiн. Мұндай шарттарды жасасу тəртiбi көлік туралы заң 
актiлерiмен белгiленедi (ҚР АК-нің 693-б.). 

Қарастырылып отырған шарттың пəні болып жүктерді жөнелту жеріне жеткізген көлік 
ұйымдарынан жүктерді қабылдап алуды; жүктерді көліктің бір түрінен екінші түріне тиеуді; жүктерді 
қабылдап алушыға жеткізуші көлік ұйымдарына табыстауды қамтамасыз ету бойынша əрекеттер 
табылады. Аталмыш шартпен жүктерді тасымалдау үрдісінде қалыптасатын көлік ұйымдарының 
өзара қатынастары реттеледі. 

Тораптық келісімдерден тікелей аралас қатынаста əртүрлі көлік ұйымдарының жүк құжатында 
көрсетілген жүкті тиеу үшін немесе түсіру үшін көлік құралдарын беру, жүкті қабылдап алу, көліктің 
екінші түріне ауыстыру жұмыстарын ұйымдастыру міндеттемелері туындайды. Бұндай 
міндеттемелерді орындау тəртібі көліктік заңнамаларда нақты реттелген.  

Көлік ұйымдарының жүктердi, жолаушыларды, теңдеме жүктi əртүрлi көлік түрлерiмен 
бiрыңғай көлік құжаты бойынша (аралас тасымалдар) тасымалдау кезіндегі өзара қарым-
қатынастары, сондай-ақ осындай тасымалдауларды ұйымдастыру тəртiбi аралас тасымалдар туралы 
заң актiлерiне сəйкес тиiстi көлік түрлерi ұйымдарының арасындағы жасалатын келiсiмдермен 
белгiленедi. 

ҚР АК «аралас тасымалдар» деген ұғымды бекітеді: «Екі немесе одан да көп көлiк түрлерiмен 
бірыңғай тауар-көлiк жүкқұжаты (бірыңғай коносамент) бойынша тасымалдау (аралас тасымалдар) 
кезіндегі өзара қарым-қатынастар, сондай-ақ осындай тасымалдарды ұйымдастыру тəртiбi Қазақстан 
Республикасының көлік туралы заңнамалық актiлеріне сəйкес аралас тасымалдар қатысушыларының 
арасындағы жасалатын шарттармен айқындалады» (694-б.) [4]. Соның негізінде «Аралас тасымалдар 
қағидасы» бекітілді. Ереже аралас тасымалдарды жүзеге асыру тəртібі мен талаптарын, аралас 
тасымалдың шарттарын жасасудың жəне аралас тасымалдар кезіндегі өзара іс-қимылдың негізгі 
ережелері мен тəртібін, бірыңғай тауар-көлік жүк құжатының (бірыңғай коносаменттің) нысанын 
жəне оны толтыру тəртібін айқындайды [7].   

Аралас тасымалдар шарты нақты, өзара, өтеулі шарт болып табылады. Аталған шарттың 
ерекшелігі жүктерді, жолаушыларды, теңдеме жүктерді көліктің əр түрімен ортақ бір құжат бойынша 
тасымалдауда. Сол себепті аралас тасымалдау деп атайды. Шарттың тараптары: жүк жөнелтуші — 
жүкті тасымалдауға жөнелтуші, оператор — өз атынан аралас тасымалдауды ұйымдастырушы [8; 63]. 
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Аралас тасымалдар бойынша жүктерді тасымалдаудың негізгі белгісі болып оған əртүрлі 
көлікпен кем дегенде екі тасымалдаушының қатысуы табылады. Жүк жөнелтуші көліктің бір түрінен 
екінші түріне жүкті табыстау жəне оны құжатпен рəсімдеу міндетінен босатылады [9; 113]. Əрбір 
тасымалдаушы алдыңғы тасымалдаушыдан жүкті қабылдай отырып, жүкті тасудың өзіне тиесілі 
бөлігінде тасымалдау міндетін орындайды.  

Аралас тасымалдар бойынша жүктерді тасымалдаумен байланысты қатынастар шарттың екі 
түрімен реттеледі: аралас тасымалдау бойынша жүкті тасымалдау шартымен жəне əртүрлі көлік 
ұйымдарының арасында мұндай тасымалдауды ұйымдастыру бойынша олардың жұмыс істеу тəртібін 
реттейтін келісімдермен. Сондықтан əртүрлі көлік ұйымдарымен, əрқайсысының көлік құжаты 
бойынша жүктерді тасымалдауды қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді жəне тікелей аралас 
қатынас бойынша жүктерді тасымалдауды ұйымдастырумен байланысты міндеттемелерді де 
қарастыратын аралас шарт жасалуы мүмкін. Осындай үлгіде жүктерді түсіру-тиеу жерлерінде көлік 
ұйымдарының ара қатынасын реттейтін тораптық келісімдер жасалады [10; 257].  

Коммерциялық ұйым жүзеге асыратын тасымалдау, егер заң актiлерiнен, өзге нормативтiк 
құқықтық актiлерден немесе осы ұйымға берiлген лицензиядан (патенттен) бұл ұйым жолаушыларды, 
жүктердi жəне (немесе) теңдеме жүктi кез келген азаматтың немесе заңды тұлғаның өтiнiшi бойынша 
тасымалдауды жүзеге асыруға мiндеттi екенi туындайтын болса, жалпы пайдаланыстағы көлікпен 
тасымалдау болып танылады. Жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау шарты жария шарт 
болып табылады (ҚР АК-нің 695-б.). 

Жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдаудың ерекшеліктері келесідей: көлік туралы 
заңнамалармен қарастырылған негіздерден басқа жағдайларда, коммерциялық ұйым ретінде 
тасымалдаушының заңды жəне жеке тұлғаларға тасымалдаудан бастартуға құқығы жоқ; тасымалдау 
бағасы, азаматтардың жекелеген санататтары үшін заңды актілермен қарастырылған жеңілдіктерді 
қоса алғанда, тасымалдау шартының басқа да жағдайлары барлығы үшін бірдей болуы тиіс; мұндай 
шартты жасасудан бастартқан жағдайда ҚР АК-нің 399-б. 4-б. ережелері қолданылады, яғни шарт 
жасасуға мəжбүрлеу немесе шарт жасасудан бастартудан келтірілген залалды өтеп алуы мүмкін; 
көлік туралы заңнамамен қарастырылған жағдайларда жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау 
шартын жасасу жəне орындауда тараптар үшін міндетті ережелерді (үлгі шарттарды, ережелерді) 
қабылдау [6; 240]. 

Тасымалдау шартының түрлерін көліктің түрлеріне қарай жіктеу заң əдебиетінде кеңінен орын 
алады. Соның ішінде теңіз көлігінде мемлекеттің теңіз порттары арасындағы қатынаста 
тасымалдауды каботаж деп атайды. Оның өзі кіші каботаж (бір теңіз бассейніндегі порттар 
арасындағы тасымалдау) жəне үлкен каботаж (бірнеше теңіз бассейні порттары арасындағы 
тасымалдау) деп бөлінеді [11; 379]. 

Заң əдебиетінде тасымалдаудың жергілікті, тікелей жəне тікелей аралас қатынас бойынша 
жүзеге асырылатын дəстүрлі түрлерін ажыратады. Жергілікті тасымалдау деп көліктің бір түрімен 
ғана тасымадауды айтады. Тікелей деп бір құжат бойынша көліктің бір түрімен бірнеше көлік 
ұйымдары қатысатын тасымалдау танылады. Тікелей аралас қатынас бойынша тасымалдау деп бір 
құжаттың негізінде жүкті əртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау есептеледі [9; 39, 40].  

Автомобиль көлігінде тасымалдаудың келесідей түрлері қарастырылады: Автомобильмен 
тасымалдау: 

1) жолаушылар мен багажды тасымалдау; 
2) жүк тасымалдау; 
3) пошта жөнелтілімдерін тасымалдау болып бөлiнедi («Автомобиль көлігі туралы»  ҚР 

Заңының 8-б.) [12]. 

Талқылау 

Көліктік міндеттемелерді жіктей отырып, Д.А. Медведев пен В.Г. Смирнов тасымалдауды 
көліктік міндеттемелердің негізі деп, одан басқа да көліктік қызмет көрсетулерді (ұйымдастыру-
тасымалдаушылық, экспедициялық, жалға беру, сақтау т.б.) атап көрсетеді [13; 374].  

Бұдан басқа заң əдебиетінде кəсіпкерлік көліктік шарттарды бөліп қарастырады. Бұндай бөлуді 
көліктің кез келген түрінде тасымалдаушы ретінде тек қана кəсіпкердің қатысуымен негіздейді. 
Сондай-ақ «əдетте, жүктерді тасымалдау шарты басқа да тасымалдауға қатысушылардың: жүк 
жөнелтуші мен жүкті қабылдаушының кəсіпкерлік қызметі саласында болады, өйткені тасымалдау 
тауар жеткізілімі міндеттемелерін орындау үшін қажет» [14; 308]. 
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Заң əдебиеттерінде орын алған жіктеулерге сəйкес, тасымалдау шартының жасалу сəтіне қарай 
екі түрге бөлінеді: нақты тасымалдау шарты (жүкті тасымалдау) жəне консенсуалды (жолаушыларды 
тасымалдау шарты, жүк тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарт т.б.). 

Шарттың пəні бойынша жолаушыны тасымалдау шарты (шарттың пəні — жолаушы мен теңдеме 
жүгін белгіленген мекенге жеткізу); жүктерді тасымалдау шарты (шарттың пəні — жүкті тасу); кеме 
жалдау (чартер) шарты (шарттың пəні — көлік құралының сыйымдылығын түгелдей немесе бір 
бөлігін беру). 

Субъективтік құрамы бойынша келесі түрлерге ажыратылады: жолаушыны тасымалдау шарты, 
тасымалдаушымен келісуші екінші тарабы — жолаушы; жүкті тасымалдау шарты, екінші тарабы — 
жүк жөнелтуші; тасымалдауды ұйымдастыру шарты, екінші тарабы — көлік ұйымдары [15; 294].    

Тасымалдау шартының мақсатына сəйкес үш топқа бөлінеді: тасымалдауды ұйымдастыруға 
бағытталған шарттар, мақсаты болып тасымалданатын жүктердің көлемін жəне көлік құралдарының 
санын, тасымалдаушы мен жүк жөнелтушілердің жұмыстарының тəртібін айқындау табылады 
(тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарт, темір жол көлігі саласында кірме жолдар қызметтерін 
көрсетуге жасалатын шарт; вагондарды беруге-алып кетуге шарт жасасу); жүктерді, жолаушыларды, 
теңдеме жүктерін тасу мен белгіленген мекенге жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған шарттар 
(тікелей аралас қатынас бойынша жүк тасымалдауды ұйымдастыру туралы көлік ұйымдарының 
арасында жасалатын келісім, тораптық келісімдер); жүктерді, жолаушыларды, теңдеме жүктерін 
белгіленген мекенге жеткізуге бағытталған шарттар (жүкті тасымалдау шарты, жолаушыларды 
тасымалдау шарты) [16; 107]. 

Тасымалдаушының құқықтық жағдайына (мəртебесіне) байланысты жалпы көлікпен жүзеге 
асырылатын жəне басқа да көлік құралдарымен жүзеге асырылатын тасымалдау шарттары деп 
бөлінеді. Жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау дегеніміз — заңның, рұқсат құжатының 
талабы бойынша, тасымалдауды кез келген азамат немесе заңды тұлғаның жолдануы жағдайында 
жүзеге асыру міндеті жүктелген коммерциялық ұйымның тасымалдауы. ҚР АК-нің 695-б. сəйкес, 
жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау шарты жария шарт болып табылады.  

Нысаны бойынша тасымалдау шарттарының келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады: көлік жүк 
құжатымен немесе коносаментпен рəсімделетін шарттар (темір жол көлігімен жүк тасымалдау; теңіз 
көлігімен жүк тасымалдау); конклюдентті əрекеттер түрінде жасалатын шарттар (көлік ұйымының 
жүк жөнелтуші тапсырысын қабылдауы; жолаушының билет сатып алуы); жалпы тəртіп бойынша 
жасалатын шарттар. 

ҚР-ның көліктік заңнамасы бойынша көліктік міндетемелердің тағы да бір тобын құрауға 
болады, олар көлік саласындағы өзге де қызмет көрсетулер туралы шарттардан туындайтын 
міндеттемелер. Жүктерді тасымалдаумен байланысты жəне оны қамтамасыз етуге бағытталған түрлі 
қызмет көрсетулерді жүк жөнелтішілер мен жүк қабылдаушыларға көрсету пəні болып табылатын 
көлік экспедициясы шартынан басқа, көліктік құқық қатынастары саласында басқа да өтеулі қызмет 
көрсету туралы шарттардың кең ауқымы жүзеге асырылады. Олар көліктік үрдіспен байланысты 
болып, бірақ жүктерді тасымалдауды қамтамасыз етуді мақсат етпейді. Мұндай шарттардың кең 
таралуы тəжірибемен жəне арнайы көліктік заңнамаларда бекітілген құқықтық нормалардың 
болуымен расталады. Мəселен, «Темір жол көлігі туралы» ҚР Заңында «локомотивтiк тартқыш 
операторы шарттар негiзiнде жəне уəкiлеттi орган белгiлеген тəртiппен локомотивтiк тартқыш 
қызметтерiн көрсетедi» (8-б., 5-б.); жүк тасымалдау ережелерi жалпы ережелердi, сондай-ақ 
мыналарды: вагондарды беруге-алып кетуге шарттар жасасу, вагондар мен контейнерлердi жүк 
түсiрiлгеннен кейiн тазалау жəне жуу шарттары мен тəртiбiн қамтиды (40-б.); жүктi тиеудi жəне 
түсiрудi (жүктен босатуды) тасымалдаушы немесе жүк жөнелтушi (жүк алушы) тасымалдау 
ережелерiнде немесе шарттарында көзделген тəртiппен жəне мерзiмде жүзеге асырады (41-б.); 
тасымалдаушы жүк жөнелтушiге вагондарды, контейнерлердi қабылданған өтiнiмде жəне (немесе) 
шартта белгiленген мерзiмдерде жүк тиеуге беруге жəне оларды алып кетуге мiндеттi (45-б.); 
тасымалдау процесiне қатысушылардың кiрме жолдар қызметтерiн көрсету жөнiндегi өзара 
қатынастары шартпен айқындалады (60-б.) деп атап көрсетілген [17]. 

Жоғарыда аталған темір жол көлігі саласында өтеулі қызмет көрсету туралы шарттар тиісінше 
жүк тасымалдау ережелерінде нақтыланған. Мəселен, Темір жол көлігімен жүк тасымалдау 
ережелерінде вагондарды беру-əкету шарты (11-т.). 

Əуе көлігінде шартық негізде авиациялық жұмыстар орындалады. «Əуе кеңiстiгiн пайдалану 
жəне авиация қызметi туралы»  ҚР Заңның 20-б. «Қазақстан Республикасының əуе кеңiстiгiн пайда-
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ланушылар үшiн аэронавигациялық ұйым ұсынатын əуе қозғалысына қызмет көрсету олардың 
мемлекеттiк тиесiлiгiне, ведомстволық бағыныстылығына жəне меншiк нысандарына қарамастан, 
шарттардың (жария шарттардың) негiзiнде жүзеге асырылады» делінген.  

Азаматтық авиацияның қызмет көрсетулеріне жатқызылады: авиациялық жұмыстарды орындау; 
əуе кемесiн пайдаланушының жеке қажеттiлiктерiн қанағаттандыру; аэронавигациялық қызмет 
көрсету; əуе кемелерiне техникалық қызмет көрсету жəне оларды жөндеу; əуежай қызметiн жəне 
(немесе) əуеайлақ (тiкұшақ айлағы) қызметiн көрсетудi жүзеге асыру. Осы аталған қызмет көрсетулер 
де шарттық негізде жүзеге асырылады (6-б., 3-б.) [18]. 

Теңіз көлігінде көліктік қызмет көрсету туралы көптеген шарттар тəжірибеде орындалады, 
солардың көпшілігі «Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы» ҚР Заңымен реттеледі. Атап айтқанда, 
жүзу қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жəне кемелердiң оқиғаларға ұшырауын болдырмау, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн ережелерге сəйкес қоршаған ортаны қорғау 
мақсатында кемелерді лоцмандық алып өтуге байланысты шарттық қатынастар нақтылы реттелген 
(45–49-б.) [19]. 

Аталмыш Заңда сүйретіп жүзу шарты (14-т.), теңіз агенттігі, теңіз делдалдығы (15-т.) жеке 
реттеледі. Сонымен қатар Заңда теңiз сақтандыру шартына арналған ережелер де бекітілген (7-б.). 

Сондай-ақ ішкі су көлігінде де «Ішкі су көлігі туралы» ҚР Заңға сəйкес, өз алдына дербес 
кемелердi, салдарды жəне өзге де жүзу объектiлерiн тiркеп сүйреу шарты (12-т.), iшкi су жолдарында 
кемелердi лоцмандық алып өту (20-б.) ережелері қарастырылған. Бұдан басқа өзен порттарында 
шарттармен реттелетін жекелеген өтеулі қызметтер  көрсетіледі: кемелерге жүк тиеу (түсiру); 
жүктермен көлiк-экспедиторлық жəне қоймалық операциялар; көлiктiң басқа түрлерiнен iшкi су 
көлiгiне жəне, керiсiнше, жүктердi ауыстырып тиеу; кемелер жолаушыларына қызмет көрсету; порт 
кемелерi мен көлiктiң басқа түрлерiнде жолаушыларды, багажды жəне жүктердi тасымалдауды 
жүзеге асыру (48-б.) [20]. 

Жоғарыда аталған шарттарды біріктіретін жалпы ортақ белгісі болып олардың өтеулі қызмет 
көрсету туралы шарттардың тобына жататындығы табылады, себебі олардың пəні пайдалы нəтижеге 
қолжеткізетін əрекет (қызмет) болып табылады. Келесі ұқсату белгісі ретінде көліктік қызметпен 
байланысты болуы жəне осы қызметке көмекші сипатқа ие болуы бола алады.  

Қорытынды 

Азаматтық құқықта көліктік міндеттемелер тасымалдау жəне көмекші міндеттемелер болып 
табылатын белгілі бір көліктік шарттар жүйесін құрайды. Тасымалдау міндеттемелері жүктерді 
кеңістікте көлікпен жеткізуді мақсат ететін негізгі міндеттеме болса, ал көмекші міндеттемелер осы 
тасымалдау үрдісінің ойдағыдай орындалуын қамтамасыз етеді. Оларды келесідей жіктеуге болады:  

1) ұйымдастырушылық міндеттемелер (тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарт);  
2) экспедициялық міндеттемелер (көлік экспедициясы туралы шарт, жүкті тиеу-түсіру 

жұмыстары туралы шарт); 
3) көліктік міндеттемелер (вагондарды беру жəне жинау туралы шарт, темір жолмен тасымалдау 

жолдарын пайдалану туралы шарт, темір жол қызмет көрсетулері туралы шарт); 
4) жалдау туралы міндеттемелер (қоймаларды жəне жүктерді жинау алаңдарын жалдау, 

вагондарды жəне басқа да жылжымалы құрамды жалдау). 
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У.К. Кумарова, Г.А. Ильясова 

Классификация транспортных обязательств в гражданском праве 

Целью исследовательской работы является проведение анализа классификации транспортных 
обязательств по гражданскому праву и выявление на этой основе отдельных видов транспортных 
обязательств. Для достижения цели поставлена задача — изучить правовую природу каждого вида 
гражданско-правовых договоров об оказании транспортных услуг. Сущность и правовая природа 
транспортных договоров раскрываются путем проведения правового анализа современных 
законодательных норм, которые регулируют правоотношения в разных отраслях транспорта. Теоре-
тической основой настоящего исследования являются научные исследования ученых-цивилистов, по-
священные понятию и видам транспортных договоров, правовому регулированию транспортных 
обязательств. Освещаются вопросы выделения отдельной группы транспортных обязательств, 
вытекающих из иных видов договоров об оказании возмездных услуг, связанных с транспортной дея-
тельностью (например, договор об оказании лоцманских услуг, договор о спасании, договор на вы-
полнение авиационных работ, договор морского агентирования и т.п.). Научной новизной является 
проведение исследования правового регулирования отдельных видов транспортных обязательств, 
разработка предложений, направленных на совершенствование гражданского законодательства 
Республики Казахстан.  

Ключевые слова: транспортное обязательство, транспортный договор, договор перевозки, договор 
смешанной перевозки, договор транспортной экспедиции, чартер, транспортные услуги. 
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U.K. Kumarova, G.A. Ilyassova  

Classification of transport obligations in civil law 

The purpose of the research is to analyze the classification of transport obligations under civil law and to 
identify on this basis certain types of transport obligations. For achievement of goal, the task to study the 
legal nature of each type of civil law contracts on the provision of transport services is set out. The essence 
and legal nature of transport contracts are disclosed by conducting a legal analysis of modern legislation that 
regulates legal relations in various sectors of transport. The theoretical basis of this study is the research of 
civilians, devoted to the concept and types of transport contracts, the legal regulation of transport obligations. 
The article touches upon such issues as the classification of transport obligations, including the system of 
contract of carriage, the legal nature of each type of transport agreement is analyzed, and the issues of identi-
fying a specific group of transport obligations arising from other types of contracts for the provision of com-
pensated services activities are get covered (for example, an agreement on the provision of pilot services, an 
agreement on rescue, an agreement on the performance of aviation works, an agreement on maritime agency 
services, etc.). Scientific novelty is conducting a study of the legal regulation of certain types of transport 
obligations, the development of proposals aimed at improving the civil legislation of the Republic of 
Kazakhstan. 

Keywords: transport obligation, transport contract, contract of carriage, multimodal transport contract, 
contract of freight forwarding, charter, transport services. 
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