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ӘОЖ 33.06

Сансызбай Чуханов, Бауыржан Абдуалиев 
 (Алматы, Қазақстан)

ЛИЗИНГТІК ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МЕН ИСЛАМ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ 
ЖАЛДАУ АРАСЫНДАҒЫ ПРОБЛЕМАЛАР

 Аннотация. Мақалада лизингтік қаржыландыру мен ислам құқығындағы жалдаудың 
арасындағы ұқсастықтары және айырмашылықтары салыстырмалы түрде қарастырылады. 
Атап айтсақ, келісім-шарттардың ерекшелігі, мерзімі, келісім-шартқа қатысушылардың рөлі, 
міндеттемелері т.б. жағынан сараланады. Сонымен қатар, қос келісім шарттың ұқсастықтарын 
негізге алып, лизингті қарапайым жалдау секілді санағандардың пікірі тілге тиек етіліп, 
зерделенеді. Талдау барысында лизингтік операцияда жалдау келісімінің ережелерінің елеулі 
бөлігін ығыстырып жіберетін көптеген қағидаттар анықталып, лизингтік қаржыландыруды ислам 
құқығындағы жалдау келісім-шарты ретінде қарастыруға келмейтіні айқындалады.  

Түйін сөздер: лизинг, қаржыгер, лизинг алушы, жабдықтаушы, компания, фиқһ, жалға алушы, 
жалға беруші. 

Кіріспе
Лизингтік қаржыландыру – жеке тұлғалар мен компанияларды қаржыландыру 

жағынан маңызды заманауи келісім шарттардың бірі саналады. Бұл келісім-
шарттың қаржыгері мен қаржы алып жатқан тараптары да бірнеше артықшылық-
қа ие. Қаржыгер келісімді жүргізу барысында жалға берілген активтерге меншік 
құқығын сақтай отырып, қаржы алушы тарап өз міндеттемелерін орындау-
ды кешіктірген жағдайда мүлікті қайтарып алуға мүмкіндігі бар. Әдетте бұл 
қаржыландыру шарттарымен байланысты несиелік тәуекелді азайтады. 

Лизинг алушы жалдау мерзімінде жалгерлік төлемақыны қолма-қол сатып алу 
құнымен салыстырғанда аз мөлшерде төлеу бойынша жалданған активтерді пай-
далана алады. Сонымен қатар жалдау мерзімінің соңында осы активтерге иелік ету 
құқығы бар. Бұл жалданған активтерді сатып алуға ақшасы жетпейтін адамдар үшін 
немесе капиталды айналымсыз сақтап қойғаннан қайтарымы бар басқа жобаларға 
салғысы келетіндер үшін қолайлы шешім. Оған қоса, лизингтік қаржыландыру 
уәдені орындау, агенттік келісім, лизинг мерзімінің соңында мүлікті меншіктеу 
секілді бірнеше келісім-шарттардың жиынтығынан тұратын күрделі операция. 

Ислам дінінде заманауи туындаған кез келген мәселенің үкімі классикалық 
ислам құқығындағы бір бөлімнің аясында немесе жалпы шариғи дәлелдерге 
сүйене отырып қарастырылады. Яғни, қарастырылып отырған проблема фиқһтағы 
бір мәселенің үкіміне, шарттарына сай келсе, оның үкімі де сол секілді болады. Ал 
сәйкес келмей жатса, жалпы шариғи дәлелдерге негізделіп шешімі шығарылады.

Енді осы лизинг ислам фиқһындағы жалдаудың принциптеріне сай келе ме? 
Оны жалдау келісімі деп қарастыруға бола ма? Бұл қазіргі заман ғұламалардың 
арасында тартысты мәселе. Олардың кейбірі лизингті жалдау келісімі деп санаса, 
кейбірі оның принциптеріне, құрылымына сай келмейді деді [Сафа Умар Халид 
Балғауи, 2005, 58 б.]. Әрине, олардың араларындағы айырмашылықтарды білмей 
тұрып, одан құқықтық үкім шығару мүмкін емес. 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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Әдістеме
Зерттеу жұмысын талдауда лизингке қатысты жазылған зерттеулер, ҚР лизинг 

туралы заңы және жалдауға байланысты классикалық ислам құқықтық (фиқһ)  
кітаптары негізге алынды. Зерттеу барысында салыстырмалы талдау, контрастивті 
әдіс-тәсілдері қолданылды. 

Лизингтік қаржыландыру мен жалдаудың ұқсастығы
Жалдау келісім шарты – белгілі бір нәрсеге төлемақы төлеп пайдалану сауда-

сы [Али Хайдар, 2003, 1/441 б.]. 
Лизингтік қаржыландыру немесе қаржы лизингi – лизинг беруші сату-

шыдан өз меншiгіне сатып алған және лизинг шартымен келiсiлген лизинг ны-
санасын лизинг алушыға белгiлi бiр төлемақысына және белгiлi бiр талаптар-
мен уақытша иеленуге және бір жылдан асатын мерзімге пайдалануға беруге 
мiндеттенетiн инвестициялық қызметтiң түрi [Қаржы лизингі туралы Қазақстан 
Республикасының заңы, 2000, 2-бап].

Екі келісім-шарттың әрқайсысы пайдалану және мүліктік бөлінуге негізделген. 
Сол үшін жалға беруші екі шартта да жалға берілген мүліктің иесі болып қалады. 
Ал жалға алушы жалдаудың мерзімі біткенше мүлікті пайдалануға ғана құқылы. 
Оған қоса, олардың ортақ ерекшеліктеріне орай, яғни әрқайсысында қамтылған 
міндеттемелер жағынан ұқсастығы бар. Атап айтсақ: 

- Жалға беруші жалдаудың жалпы ережелеріне сәйкес, жалға алушыға мүлікті 
пайдалануға құқық беруге міндетті. Егер жылжымалы мүлік болса қолға алып ие-
лену керек. Оны қабылдап алмаса жалдау келісімі дұрыс болмайды. Ибн Аббастан 
(р.а.) жеткен хабарда Пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын): «Кім тағам сатып алса, оны қолға алмайынша сатпасын» [Муслим ибн 
әл-Хажжаж әл-Қушайри ән-Найсабури, 2000, 2/647 б.], – деген. Жалдау – сауданың 
бір түрі, сондықтан тыйым салынған хадистің мазмұнына кіреді [Әл-Кәсани, 2003, 
6/17 б.]. Ал жылжымайтын мүлік болса, үйді босатып, кілтті табыстаумен қолға 
иеленген болады. 

Лизинг келісімінде лизинг алушыға объектіні пайдалануға беру де қаржыгердің 
басты міндеттерінің бірі саналады. 

- Жалға алушы жалдаудың қағидасына сай, мүлікті сақтауға әрі оны өзіне 
қойылған мақсаттар мен міндеттер үшін пайдалануға тиісті. Сондай-ақ, жалға алу-
шы мүлікті пайдаланғанның есесіне келісілген төлемақыны төлеуі міндетті [Әл-
Кәсани, 2003, 6/16 б.; Уаһбату әл-Зухайли, 1985,  4/731 б.]. Лизингтік қаржыландыру 
операциясында да осы міндеттемелерді орындауы тиіс. Ол ҚР қаржы лизингі тура-
лы заңының 12-бабында да көрсетілген. 

- Жалдау келісімінің мерзімі біткенде жалға алушы мүлікті қандай жағдайда 
алған болса, солай жалға берушіге қайтару керек [Убайдулла ибн Масғуд, 2005, 
2/114 б; Али Хайдар, 2003, 1/679 б.]. Лизингтік қаржыландыруда лизинг алушы 
мүлікті меншіктеп алуға қызығушылық танытпаса, оны иесіне қайтарады неме-
се келісімшартты ары қарай жалғастырады. Ол жайлы ҚР қаржы лизингі тура-
лы заңында: «Лизинг алушы лизинг нысанасын, егер лизинг шартында лизинг 
алушының лизинг нысанасын өз меншiгiне сатып алу құқықтары мен мiндеттерi 
көзделмесе, не ол лизинг нысанасын сатып алудың көзделген құқығын пайдалан-
баса, не лизинг шарты сот тәртiбiмен мерзiмiнен бұрын тоқтатылса, сондай-ақ, 
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лизинг шартында және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген 
өзге де жағдайларда қайтаруға тиiс» делінген [Қаржы лизингі туралы Қазақстан 
Республикасының заңы, 2000, 23-бап]. 

- Жалдау келісім шартында жалға алушы жалданған мүлікті сатуға тыйым са-
лынады. Өйткені ол аманат болып саналады [Әл-Маусули, 2009, 2/128 б.]. Оны 
жұмсап жіберуге құқығы жоқ. Егер сатса немесе біреуге сыйлық ретінде берсе, 
аманатқа қиянат еткен болады, әрі күнәкар саналады. Лизингтік қаржыландыруда 
мұндай құқыққа жол берілмейді. 

Міне, осы ұқсастықтарды алға тартып, кейбір ғалымдар лизингтік 
қаржыландыру құрылымын жалдау келісімі деп қарастырды [Алауддин Абдулла 
Фауаз әл-Хасауана, 2002, 34 б.].  

 Жоғарыда келтірілген деректерге орай, мұндай көзқарас иелерінің пікіріне 
келісеміз. Себебі жалдау келісімі – лизингтік қаржыландырудың бір құрамдас 
бөлігі, негізгі бағыты және оның маңызды элементі болып есептеледі. Алай-
да лизингтік қаржыландыруды қарапайым жалдау ретінде қарастыру өте қиын. 
Өйткені, аталмыш дәстүрлі келісім-шарт жаңа қаржыландыру функциясын орын-
дауы үшін ережелері өзгертілген. 

Лизингтік қаржыландыру мен жалдаудың айырмашылығы
Лизингтік қаржыландыру мен жалдау келісімінің арасында бірнеше 

айырмашылықтар бар:
1) Жалдау келісім шартында және лизингтік қаржыландыруда бірдей жалға 

алушыға мүлікті пайдалануға құқық беріледі. Бірақ жалдау келісім-шарты жалға 
беруші мен жалға алушының арасындағы жай екі жақты қатынастарды ғана 
білдіреді. Ал лизингтік қаржыландыру бірнеше дәстүрлі келісім-шарттардан 
құралатын (уәдені орындау, сауда, жалдау) күрделі операция. Оған қоса жалдау-
да жалға алушының негізгі мақсаты мүлікті пайдалану болса, лизингте онымен 
бірге меншіктеу құқығы да беріледі [Ханнан Кәмәл Даббан, 2015, 9 б.]. Сондай-ақ 
лизингтік қаржыландыру келісім-шарты үш жақтан тұрады: 

-  Жалға беруші (сатып алушы лизингтік компания);
-  Жалға алушы (өндірістік кәсіпорын, бенефициарлық жоба);
-  Жабдықтушы, өндіруші (сатушы). Яғни, келісім-шарт нәтижелеріне осы 

аталған тараптардың барлығының қатысы бар. 
2) Жалдау келісімінде жалға беруші объектіні толықтай жалға алушыға та-

быстау тиіс. Лизингтік қаржыландыру келісімшартында лизинг алушы құрал-сай-
мандарды қаржыгердің агенті ретінде тікелей жабдықтаушыдан қабылдап алады. 

3) Лизингтік мәміледегі лизинг алушының ай сайын бөліп төлейтін ақшасы 
көбінесе жай жалдаудың төлемақысынан жоғары келеді. Бұл қос келісім-
шарттағы төлемақының негізгі мақсаты әрқалай болуына байланысты. Жал-
дау келісіміндегі төлемақы мүлікті пайдаланғанның есесіне беріледі. Ал 
лизингтік қаржыландырудағы төлемақының бір бөлігі лизинг алушының мүлікті 
пайдаланғаны үшін берілсе, екінші бөлігі мүліктің құнына берілетін ақша және 
лизинг нысанының тозуына қарай алынатын амортизациясы, өтемпұлы болып са-
налады. Оған қоса лизинг берушінің төлеген шығыстары мен оның пайызы және 
тиімді пайда маржасы да қамтылған ] Юсуф ибн Абдуллаһ әш-Шубайли. 2011,    
150 б.]. 
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4) Жалдау келісім-шартының мерзімі тараптардың өзара келісімі бойынша 
жүзеге асады. Қолданыстағы мүлік иелері мен жалға алушылардың ережелеріне 
сай, жалға алушыға жалданған мүлікке шешім қабылдау құқығын беретіндігін 
ескерген жөн. Осыған орай, жалға алушы мүлікті тастап кетсе немесе заң бойынша 
көшуді талап етсе, онда келісім-шартқа сәйкес жалға берушіге объектіні бірнеше 
адамға, бірнеше рет жалға беруге мүмкіндік береді. Сондықтан жалдау шартының 
мерзімі лизингтік қаржыландыру мерзімінен өзгеше. Ол лизингте жалға берілген 
мүліктің тозатын мерзіміне дейін жалғаса береді. Бұл лизинг берушінің ұсынған 
сомасының өтелуін қамтамасыз етудің кепілі. Оған қоса осы мақсатты жүзеге асы-
ру үшін тараптар жалдау мерзімі біткенше өз күшін жоймайтындығына келіседі. 

5) Лизингтік операцияда лизинг беруші қаржыландырушы делдал рөлін 
атқарады. Оның рөлі бенефициарды жабдықтармен қамтамасыз етуі және активті 
пайдалануы үшін оның құзыретіне табыстауымен шектеледі. Мұны Францияның 
Кассациялық сотының: «Жалға беруші қаржы мекемесі мүлікті жалға алушының 
қарамағына берген кезде өзінің барлық міндеттемелерін орындайды» деген шешімі 
растайды [Сафа Умар Халид Балғауи, 2005, 64 б.]. Ал жалдау шартында жалға 
беруші неғұрлым белсенді рөл атқарады. Оны төмендегідей айқындауға болады:

а) Жасырын кемшіліктің кепілі: Жалдау шартының ережесі бойынша жалға 
беруші жалға алушы мүлікті пайдалана алмайтын жағдайға немесе айтарлықтай 
аз пайдалануға әкелетін жасырын кемшіліктерге кепілдік беруге міндетті. Бұл 
кемшілік назарға алынуы үшін зардабы нақты әрі жалға алушы ол туралы білмей 
қалатындай жасырын болуы шарт етіледі. Ол жұмыс істеу барысында немесе 
жалданған мүлікті арнайы маманы тексерген кезде байқалса, онда бұл келісім-
шарттың ары қарай жалғасуына кедергі болады. Ал лизингтік қаржыландыру 
келісімінде мүлік кепілдігі жабдықтаушының мойнына жүктеледі. Египеттің 
1995 жылғы №95 заңының 13-бабында: «Лизинг алушы лизинг беруші мен 
жабдықтаушы немесе өндіруші тараптардың арасындағы шарттан туындайтын 
барлық талаптарды тікелей жабдықтаушыға немесе өндірушіге жолдайды» [Сафа 
Умар Халид Балғауи, 2005, 65 б.] делінген.  

ә) Жалға берілген нәрсені сақтау, жөндеу: Жалдау шартында жалға берілген 
мүлікті сақтау және жөндеу жұмыстарың жауапкершілігі төмендегідей атқарылады:

- Жалданған мүлікті мақсатына сай пайдалану немесе жойылып кетуден сақтау 
үшін техникалық қызмет көрсету жалға берушінің жауапкершілігі [Әл-Кәсани, 
2003, 6/50 б.].

- Жалға алушының ұқыпсыздығынан немесе қалыпты пайдалануынан 
туындаған кішігірім техникалық қызмет көрсету – жалға алушының жауапкершілігі. 

Лизингтік қаржыландыруда жалға берілген мүлікті ретке келтіру және жөндеу 
лизинг берушінің емес, лизинг алушының міндеті болып табылады. Ол жайлы 
ҚР қаржы лизингі туралы заңында: «Лизинг алушы – егер лизинг шартында не-
месе заң актiлерiнде өзгеше көзделмеген болса, лизинг нысанасын өз есебiнен 
күтiп ұстауға (оның iшiнде лизинг нысанасына байланысты қажетті коммуналдық 
төлемдерді жасауға) және оған техникалық қызмет көрсетуге, оның ағымдағы 
жөндеуiн жүзеге асыруға міндетті» делінген [Қаржы лизингі туралы Қазақстан 
Республикасының заңы, 2000, 12-бап]. 

6) Жалдау келісім-шарты мен лизингтің аяқталу мерзіміне және келісімді 
тоқтату жағына келсек, мұнда да үлкен айырмашылықты табамыз.
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 а) Келісім-шарттың аяқталу мерзімі. Жалдау мерзімі біткен кезде мүлік 
жалға берушіге қайтарылады. Егер жалдаушы одан кейін ешбір шариғи негізсіз 
әрі жалға берушінің рұқсатынсыз мүлікті пайдаланса, оның ақысын төлейді, 
жалданған мүлікке келтірілген залалды өтейді.  

Ал, лизингтік қаржыландырудың соңында заңға сәйкес лизинг алушыға 
бірнеше таңдаулар беруімен ерекшеленеді. Атап айтқанда:

-  Жалдау мерзімін әрі қарай создырады.
-  Мүлікті лизинг берушіге қайтарады.
-  Мүлікті келісім бойынша белгілі сомаға меншігіне айналдырады.
ә) Келісім-шартты тоқтату. Жалдау келісімінде жалға беруші мүлікті жөндеп 

қалпына келтірмесе немесе объектіні пайдалануға жол бермейтін кедергілер бол-
са, онда жалға алушы келісімді бұзуға құқығы бар. Сол секілді жалға алушы өз 
міндетіне немқұрайлы қарап, мүлікті сақтамаса, төлемақыны төлемесе, жалға 
беруші келісім-шартты бұзуға құқылы. Келісім-шарт бұзылуымен тараптардың 
жалдау мерзімі біткенше орындалатын міндемелері тоқтатылады. 

Лизингтік қаржыландыруда да тараптар өздеріне жүктелген міндеттемелерін 
орындауы тиіс. Егер міндеттемелерін орындамаса, екінші тарап келісімді бұзуға 
құқылы. 

Жалдау келісімі тоқтауымен жалға беруші мүлікті қайтарып алады. Оның құны 
пайдалану кезінде айтарлықтай төмендетілмейді. Ал лизингтік қаржыландыру 
келісім-шарты тоқтатылғанда, лизинг алушы жабдықтарды қайтара алмайды. 
Өйткені мұндай жабдықтардың пайдалану ерекшеліктеріне байланысты құны күрт 
түсіп кетеді. Сондықтан лизингтік компаниялар келісім-шарт бұзылу салдарынан 
туындаған шығынды болдырмас үшін, келісім-шартқа айыппұл туралы ережені 
енгізеді. Әдетте бұл төленбей қалған бөліктердің құнына тең келеді. 

7) Екі келісім-шарттың формалды шарттарына келсек, жалдау келісімі – ол 
өзара разылықты білдіретін келісім-шарт. Оны жүзеге асыру үшін арнайы бір фор-
ма қажет емес. Қандай да бір келісім, орналасқан жері, мерзімі мен төлемақысы 
туралы ижаб (ижаб дегеніміз — келісіп отырған екі тараптың біріншісінен шыққан 
сөз немесе ұсыныс) пен қабул (қабул дегеніміз – екінші тараптың келген ұсынысты 
қабыл алуы, растауы) ауызша немесе жазбаша түзіле салысымен келісім-шарт 
жасалған болып табылады. 

Лизингтік операция да – арнайы бір форманы қажет етпейтін өзара разылықты 
білдіретін келісім. Жазбаша жазу бұл келісім-шарттың негізгі рүкіні емес. Бірақ 
іс жүзінде лизинг шарты жазбаша нысанда жасалуға тиіс [Қаржы лизингі тура-
лы Қазақстан Республикасының заңы, 2000, 15-бап]. Оған осы келісім-шарттың 
құқықтық реттелуінің әлсіздігі және жазбасқа амал қалдырмайтын көптеген 
баптардың қамтылуы себеп. Егер келісім-шарт тек өзара разылықпен шектеліп 
қалса, онда ол дәлелдеу процесін қиындатады [Сафа Умар Халид Балғауи, 2005, 
66-72 бб.].

Қорытынды
Лизингтік қаржыландыруды ислам құқығындағы жалдау келісім-шартымен 

салыстырмалы талдау бізге қос келісім-шарттың ұқсастығы мен айырмашылығын 
ажыратуға мүмкіндік берді. Лизинг пен жалдау шартының ұқсастығына қарағанда, 
араларындағы айырмашылықтың басым екендігі айқындалды. Атап айтқанда:

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер



4 (82) 2019 | Адам әлемі     157

Чуханов С., Абдуалиев Б. Лизингтік қаржыландыру мен ислам...

1. Лизингте лизинг беруші және лизинг алушымен қатар сатушы да қатыса 
алады, ал жалдауда сатушының қатысы жоқ.

2. Лизингте объектіні лизинг алушы таңдап, оны тікелей лизинг берушіден 
емес жабдықтаушыдан алады, бұл жалдау келісіміне сай емес.  

3. Жалдау келісімінде мүлік жалға алушының қолында аманат есебінде бола-
ды. Егер мүлік жарамай қалса және оған жалға алушының кінәсі болмаса, барлық 
қауіптер жалға берушіге жүктеледі. Лизингте, керісінше, лизинг алушы жауапты 
болады. 

4. Жалдауда техникалық қызмет көрсету жалға берушінің міндеті болса, ли-
зингте ол лизинг алушының мойнында. 

5. Қандай да бір себеппен келісім-шарт тоқтатылса, жалдауда келісім-шарт 
мерзімі біткенше тараптардың орындайтын міндеттемелері тоқтайды. Лизингте 
лизинг алушы шартта көрсетілген мүліктің жалпы сомасын төлеуге, кейде келісім-
шартты орындамағаны үшін айыппұл төлеуге міндетті т.б.

Қорыта айтқанда, қаржы лизингінде жалдау үкімдерінің әрі ережелерінің 
елеулі бөлігін ығыстырып жіберетін көптеген қағидаттар қамтылғаны анықталды. 
Яғни, лизинг беруші мен лизинг алушыға тиімді жақтарын қарастырып, 
қаржыландыруды жүзеге асыру мақсатында жалдау келісімнің қағидалары 
өзгертілген. Бұнымен лизингтің формасын классикалық ислам құқығындағы жал-
дау келісімі ретінде қарастыруға болмайды деп тұжырымдалады. 
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Резюме
Чуханов С., Абдуалиев Б. Проблемные вопросы между финансовым лизингом и 

исламской арендой
В статье в сравнительном порядке анализируются сходства и различия между финан-

совым лизингом и исламской арендой (иджарой). А именно, такие особенности, как сроки 
соглашений, роли и обязанности его участников, а также другие вопросы. Наряду с этим, 
беря за основу некоторые сходства финансового лизинга и исламской аренды, вниматель-
но изучатся мнения тех, кто приравнивает вышеуказанные понятия друг к другу. Во вре-
мя анализа выявились многие положения финансового лизинга, которые не соответсвуют 
ключевым правилам исламской аренды. Поэтому, финансовый лизинг не может в полной 
мере рассматриваться как аналог арендного соглашения в исламском праве.

Ключевые слова: лизинг, финансист, получатель лизинга, поставщик, компания, 
фикх, арендатор, арендодатель.

Summary
Chukhanov S., Abdualiyev B. Issues Between Financial Lease and Islamic Lease
This article is aimed to comparatively analyze the similarities and differences between 

financial lease and Islamic lease (ijara). Namely, the features like contract length, roles and 
responsibilities of the parties and other questions. In addition to that, taking as a basis some 
similarities of financial lease and Islamic lease, the opinions of experts, who try to match the 
mentioned above financial tools, will be studied in detail. Some points of financial lease that were 
revealed during the analysis does not correspond to the main rules of Islamic lease. Thus, financial 
lease cannot be fully considered as the analog of Islamic lease in the Islamic jurisprudence.

Keywords: leasing, financier, leasing receiver, provider, company, fiqh, lessee, lessor.  
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