
ƏЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Г. Т. Айгаринова 
А. К. Джангабулова

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  ҚҰҚЫҒЫ

Жалпы жəне ерекше бөлім

Оқу құралы

Aлмaты
«Қaзaқ университеті»

2018



2 

ƏОЖ 349.6 (075)

КБЖ 67.407 я 73
А 31 

Бaспaғa əл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық университеті
заң фaкультетінің Ғылыми кеңесі жəне  

Редaкциялық-бaспa кеңесінің шешімімен ұсынылғaн
(№3 хaттaмa 7 желтоқсан 2017 жыл)

Пікір жaзғaндaр:
заң ғылымдарының докторы, профессор Д.Л. Байдельдинов 

заң ғылымдарының докторы, профессор Л.К. Еркінбаева 

Айгаринова Г.Т., Джангабулова А.К.
А 31 Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы: оқу 

құрaлы / Г.Т. Айгаринова, А.К. Джангабулова. – Aлмaты:
Қaзaқ университеті, 2018. – 448 б.

 ISBN 978-601-04-3220-8

Нақты оқу құралы қолданыстағы экологиялық жəне қоршаған орта-

ны қорғау саласындағы өзге заңнамалардың негізінде дайындалған. Жал-

пы жəне ерекше бөлімдерден тұрады. Оқу құралы жоғары оқу орындары-

ның заң факультетінің, өзге оқу орындарының студенттеріне, магистрант-

тарына арналған.

ƏОЖ 349.6 (075)

КБЖ 67.407 я 73

ISBN 978-601-04-3220-8 © Айгаринова Г.Т., Джангабулова А.К., 2018
© Əл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ, 2018



3 

 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ 
 

 

 

Егеменді жəне тəуелсіз Қазақстан табиғи ресурстарға бай 
мемлекет болып табылады. Алайда, біздің еліміздің табиғи 
ресурстарының соншама молдығына қарамастан, оған қамқор-

лықпен қарау мəселесі əрқашан туындап отырады. Сондықтан 

ғалымдар мен бүкіл қоғамның табиғи ресурстарын пайдала-

нудың адам үшін қажеттілігі мен табиғи ортаны қорғаудың 
қажеттілігі арасындағы қарама-қайшылықтарға байланысты 
дабыл қағуы өте орынды. Осыған байланысты табиғи ресурс-

тарды өте көп мөлшерде шаруашылық мақсатқа пайдаланудың 
қоршаған ортаға тигізетін теріс зардаптары мен залалдарын 
жеңілдету, барынша азайту жəне табиғи байлықтарды молайту 
жөніндегі шараларды іске асыру міндеті туындайды. Табиғатты 
тиімді түрде үнемді пайдалану жəне оны қорғау шаралары, оның 
ресурстарын пайдалану кезіндегі тепе-теңдікті белсенді түрде 
сақтау, қоршаған табиғи ортаны жақсарту, ал бұл талаптар 
бұзылған жағдайда оны қалпына келтіру жөніндегі шараларды 
жүзеге асыру қажеттілігі туындап отыр. 

Соңғы он жылда адамзат бірнеше дағдарысты бастан кешті: 
климаттық, биоəртүрлілік, су, отын, азық-түлік. Ал соңғы жыл-

дары əлемде дүниежүзілік қаржы жəне жалпы экономикалық 
дағдарыс орын алды. Отын бағасының көтерілуі салдарынан 
азық-түлік жəне шикізат тауарлары бағаларының өсуін жойыл-

маған құрылымдық тəуекелдер көрсетеді. Өндіріс жəне ауыл 
шаруашылығы өндірісі дүниежүзілік көлемінің қалыптан тыс 
артуы жəне оған тиісті ресурстар мен пайдалы қазбаларға сұра-

нысты мұнай, газ жəне өзге де қазып алынатын отын түрлеріне, 
сондай-ақ энергия бағасының өсуіне қарамастан əрі қарай 
сақтауды көздейді. Қазіргі экономиканың көпшілік стратегия-

лары заттай, қаржылық жəне адам капиталының жедел жина-

луын ынталандырады. Алайда бұл табиғат капиталының аса 
сарқылуы есебінен жүзеге асырылады. Қоршаған ортаны бұза 



4 

отырып, кез келген жаңа қоғам өзінің болашағын жояды. 
Болашақ ұрпақтың гүлденуі үшін экологиялық тұрақтылықты 
сақтау қажет. Экологиялық тұрақты болашақты қамтамасыз ету 
үшін қоршаған орта жағдайын мұқият бақылау, өндіріс шыға-

рындыларын жою жəне нормалау, қалдықсыз жəне ресурс үнем-

деуші технологияларды əзірлеу жəне енгізу қажет. Адамның 
табиғат заңдылықтарын білмей табиғи байлықтарды пайда- 

лануы көп жағдайда ауыр, түзелмейтін зардаптарға алып ке- 

леді.  
Пəнді оқытудың мақсаты: ҚР-да экологиялық құқықтың 

қалыптасуы, даму перспективасы мен өркендеуі, экологиялық 

құқықтық негізгі қайнар көздермен танысу, экологиялық қо-

ғамдық қатынастарды реттейтін құқықтың қайнар көздерін – 

оның нысаны, мазмұны жəне заңдық күші бойынша мінездеме-

лері мен субординацияларының əртүрлі түсініктерін айқындау 
саласында студенттердің жалпы білім алуы. Сонымен қатар 

экологиялық құқықты оқыту кезінде қоршаған ортаны қорғау 
жəне табиғи ресурстарды ұтымды қолдануды қамтамасыз ете- 

тін мемлекеттік-құқықтық механизмге, экология, табиғатты 
пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғауға байланысты сұрақ-

тар бойынша жаңа бағыттар, даму тенденциясы мен респуб-

ликалық заңдардың жетілдіру мəселелеріне ерекше назар ауда-

рады.  
Пəнді оқытудың міндеті: Экологиялық құқықты оқу ке-

зінде студенттер өздеріне жаңа экологиялық құқықтық түсінік-

тер мен терминдер туралы, табиғатты қорғаудағы құқықтық 
қатынастар туралы қажетті мəліметтерді алады. Аса маңызды 
тақырыптарды қамтитын бөлінген сағаттар мөлшеріндегі семи-

нар сабақтар барысында студенттер тəжірибеде экологиялық құ-

қықтық нормаларды қолдану туралы туындаған сұрақтарға 
лайықты жауап бере алуы керек. 

Экологиялық құқық курсында билік жəне басқару органда-

рының, сот органдарының, табиғатты қорғау прокуратурасының 
табиғи ресурстар жəне қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
арнайы құзіретті органның жəне т.б. тəжірибелерінен мəлімет-

терді келтіру арқылы табиғаттың барлық кешенді объектілерінің 
жəне əрбір табиғи ресурсының жеке дара құқықтық режимін 
айқындайды.                             
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Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. 
ҚР экологиялық құқығы қазіргі кездегі ұлттық құқық 

жүйесінің өз алдына бөлек кешенді құқық саласын білдіреді. 
Экологиялық құқықтың пəні: қоғам мен қоршаған ортаның 
арасындағы қоғамдық қатынастар. Аталған пəннің шеңберінде 
экологияның ғылым ретіндегі əдістемелік мəні, пəні, түсінігі, 
əдісі, қағидалары, жүйесі жəне экологиялық құқықтық қайнар 

көздері, табиғи объектілерді пайдалану құқығы жəне меншік 
құқығын құқықтық реттеудің жалпы негіздерін, қоршаған 
ортаны қорғау саласында басқарудың мемлекеттік-құқықтық 
механизмін, табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаны қор-

ғаудың экономикалық механизмінің құқықтық негізін, қоршаған 
ортаны қорғау заңдарын бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілігі 
жөніндегі сұрақтарды қамтиды. 

Экологиялық құқықтың пререквизиттері. Мемлекет 
жəне құқық теориясы, конституциялық құқық, əкімшілік құқық, 
азаматтық құқық, еңбек құқығы, қылмыстық құқық жəне т.б. 

Постреквизиттері. ҚР-ның Жер құқығы, ҚР-ның Аграрлық 
құқығы, ҚР-ның Тау-кен құқығы. 
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ЖАЛПЫ БӨЛІМ 
 

1-тақырып 
 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ТҮСІНІГІ, 
 ПƏНІ ЖƏНЕ ЖҮЙЕСІ.  

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР 
 

 

 

Мемлекеттің экологиялық функциясы. Қоршаған табиғи 
орта құқық объектісі ретінде. Экологиялық құқықтың түсінігі 
мен пəні. Экологиялық құқықтың əдістері. Экологиялық құқық-

тың жалпы жəне арнайы қағидалары. Экологиялық құқықтың 
жүйесі.  Қазақстан Республикасының қазіргі құқық жүйесіндегі 
экологиялық құқықтың орны. Экологиялық құқықтың басқа 
құқық салаларымен ара қатынасы. Экологиялық құқық қатынас-

тарының түсінігі жəне мазмұны. Экологиялық қатынастардың 
түрлері. Экологиялық құқық катынастардың субъектілері жəне 
объектілері. Экологиялық құқық катынастардың пайда болуы, 
өзгертілуі жəне тоқтатылуы. 

 

Мемлекеттің экологиялық функциясы 

Мемлекеттің функциялары адамның, қоғамның жəне мемле-

кеттің қарым-қатынасы, мемлекеттің қызметін жүзеге асыруын-

дағы қоғамның рөлі жəне мемлекеттің қоғамның дамуындағы 
рөлі тұрғысынан қарастырылуы тиіс. 

Мемлекеттің функциялары дегеніміз – қоғам үшін жалпы 
міндеттерді шешу қажеттілігінен туындайтын мемлекет қызме-

тінің негізгі бағыттары. Функциялар мемлекеттің қоғамдағы 
мəні мен мағынасын сипаттайды.  

Мемлекеттің экологиялық функциясы қазіргі заманға сай 
мемлекеттің ірі жəне тəуелсіз функцияларының бірі ретінде 
қарастырылады. Мемлекет жəне құқық теориясы əдебиеттерінде 
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аталған функция кейде табиғат қорғау (қоршаған ортаны қорғау) 
функциясы деп аталады. Мемлекеттің экологиялық функция-

сының мазмұны табиғат қорғаумен ғана шектелмейді, оның 
мазмұны кеңірек. Қоғам табиғаттың жəне оның ресурстарына 
қатысты маңызды мəселелердің оңтайлы кешенді жəне бір 
мезгілде шешілуіне мүдделі. Демек, мемлекеттің экологиялық 
функциясының мазмұнына мемлекеттік меншіктегі табиғи 
ресурстарды қоғам мүддесі үшін басқару қызметі, сонымен қа-

тар олардың сарқылуын болдырмау мақсатында табиғи ресурс-

тарды ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны бүлінуден қорғау, 
жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
сақтау мен қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар 

кіреді. Аталған функцияны іске асыру тиімділігін мемлекеттің 
ұтымды табиғат пайдалану, қоршаған ортаны қорғауды қамта-

масыз етуінен көруге болады.   
Табиғат пайдалануды жəне табиғатты қорғауды құқықтық 

реттеудің дамуын зерттеу экологиялық функцияның тек 

мемлекетке ғана тəн функция емес екендігін көрсетеді.  Мемле-

кет өз мақсаттары мен міндеттеріне сəйкес тиімді дамуы үшін 
қоғамға маңызды қызметті нақты бағыттарда жүзеге асыру қа-

жет. Мемлекеттің экологиялық функциясын жүзеге асыру қа-

жеттілігі табиғат қорғау жəне қоршаған ортаны қорғау мəселе-

лерін шешуге жеке əлеуметтік топтардың немесе қоғамның 
қажеттіліктерінің туындауына байланысты пайда болады. Бірақ 
арқашанда ол функцияның мазмұны, оны жүзеге асырудың 
құқықтық жəне ұйымдастырушылық нысандар мен əдістерін 
есте сақтау маңызды. Функцияның мазмұны мемлекет дамуы-

ның əр кезеңдеріндегі мүдделері мен міндеттері арқылы анықта-

лады. XX ғасырға дейін табиғат қорғау функциясы, негізінен, 
мемлекеттің меншік құқығын, экономикалық, əскери жəне са-

лықтық мүдделерін қорғау функциясы арқылы дамыды. Эколо-

гиялық функция екінші қатарда болып жеке өз бетінше дамы-

мады.  
Функцияны жүзеге асыру – бұл қоғам мен мемлекет алдын-

да тұрған белгілі бір міндеттерді шешуге қатысты тəжірибелік 
қызмет.   

Мемлекеттің экологиялық функциясы түрлі нысандар ар-

қылы жүзеге асырылады. Нысан ретінде оны жүзеге асыру 
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əдістері немесе тəсілдері түсіндіріледі. Мемлекет өзінің эко-

логиялық функциясын жүзеге асыру кезінде құқықтық жəне 
ұйымдастырушылық əдістерді пайдаланады. Құқықтық əдіс-

терге заңдар мен табиғат пен қоршаған ортаны қорғау бойынша 
басқа да құқықтық актілерді қабылдау, құқық қолданушылық 
жəне құқық қорғау қызметтері жатады. Құқық қолдану қызме-

тіне экологиялық құқықтық нормаларды жүзеге асыруға бағыт-

талған арнайы уəкілетті мемлекеттік органдардың қызметі жа-

тады. Құқық қорғау қызметі дегеніміз – заңға сəйкес құқық 
қорғау шараларын қолдану арқылы құқықтарды қорғауға бағыт-

талған арнайы уəкілетті органдардың қызметі. Демек, мем-

лекеттің экологиялық функцияларын жүзеге асырудың аталған 
нысандары  арнайы билік тармақтары шегінде іске асырылады – 

заң шығарушы, атқарушы жəне сот. 
Мемлекеттің қоршаған ортаны қорғау функциясының ұйым-

дастырушылық əдістеріне экономикалық шараларды қолдану 
(бюджеттік қаржыландыру, несие бөлу жəне т.б.), қоршаған 
ортаны ластаудың шекті мөлшерін белгілеу, экологиялық сарап-

тама, экологиялық сертификаттау, қоршаған ортаны қорғауды 
жоспарлау, экологиялық бақылауды жүргізу жəне т.б жатады. 
Ұйымдастырушылық əдістері құқықтық болып табылмаса да, олар 
қоршаған орта құқығында қолданылады жəне құқықтық шеңберде 
жүзеге асырылады.  

Мемлекеттің экологиялық функцияны жүзеге асыруы – 

тиісті қоғамдық қатынастарды реттеуі болып табылады. Қорша-

ған ортаға қатысты маңызды қоғамдық қатынастардың басым 
бөлігі экологиялық құқықпен реттеледі. 

Демек, мемлекеттің меншігіндегі табиғи ресурстарға қоғам 
мүддесі үшін билік ету, олардың сарқылуын болдырмау жəне 
ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету,  қоршаған ортаны қорғау, 
жеке жəне заңды тұлғалардың экологиялық құқықтары мен 
мүдделерін қорғау ретіндегі мемлекеттің басты функцияла-

рының бірі – экологиялық құқықтың қалыптасуының маңызды 
алғышарты болып табылады.  

 

Қоршаған табиғи орта – құқық объектісі ретінде 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес, 
қоршаған орта – атмосфералық ауаны, Жердiң озон қабатын, 
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жер бетiндегi жəне жер астындағы суларды, жердi, жер 
қойнауын, өсімдіктер мен жануарлар дүниесiн, сондай-ақ олар-

дың өзара іс-əрекетiнен туындайтын климатты қоса алғанда, 
табиғи жəне жасанды объектiлердiң жиынтығы. Бұл қоғам мен 
қоршаған ортаның өзара əрекеттесу үрдісінде пайда болатын 
жəне шаруашылық қызметтің барлық ауыртпалығын сезінетін 
күрделі табиғи жəне əлеуметтік кешен. 

Құқықтық қорғау объектісі ретінде қоршаған орта мынадай 
ерекшеліктерге ие болады: 

– табиғи ортаға қарағанда қоршаған орта табиғи элемент-

тердің адам қызметінің нəтижесімен үйлесетін сапалы 
жаңа құрылым болып табылады; 

– егер табиғаттың сапасы табиғаттың өзімен қамтамасыз 
етілсе, қоршаған ортаның сапасы оны қорғау жəне 
қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады; 

– табиғи орта аясында қорғаудың орталық объектісі эко-

жүйе болып  табылады, қоршаған орта саласында қорғау 
объектісі – адамның экологиялық игілігі, ал қоршаған 
ортаны қорғау – оған қол жеткізу құралы болып табы-

лады. 
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қатынастардың 

объектілері арасында «ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
сирек табиғи ландшафтар, табиғи экожүйелер жəне өзге де 
табиғи объектілер» ерекшеленеді. Аталған объектілер «функ-

ционалды жəне табиғи өзара байланыста географиялық жəне 
өзге де белгілермен біріктірілген табиғи объектілер» ретіндегі 
«табиғи кешен» түсінігіне біріктірілуі мүмкін. Сонымен қатар 
заң шығарушы «экологиялық жүйе (экожүйе) – бiрыңғай функ-

ционалдық тұтастық ретiнде өзара іс-əрекет ететін организм-

дердiң жəне олар мекендейтiн тіршіліксіз ортаның өзара бай-

ланысты жиынтығы» ретінде қарастырады.  
 

Экологиялық құқықтың түсінігі мен пəні 
Экологиялық-құқықтық əдебиетте экологиялық құқық пəні 

мен мəніне қатысты пікірлердің бірлігі жоқ. Аталған мəселеге 
байланысты экологиялық құқықтың сала ретіндегі (кешенді не 
жеке) табиғаты туралы əртүрлі пікірлерді қамтитын көптеген 
түрлі тұжырымдар бар.   
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Құқық саласы ретіндегі экологиялық құқықтың түсінігі 
туралы ғылыми тұжырымдамалар жалпы екі негізгі бағытқа 
бөлінеді. Бір авторлар экологиялық құқықты құрамында əртүрлі 
экологиялық қатынас түрлерін реттейтін бірнеше жеке құқық 

салалары кіретін кешенді (интеграцияланған) құқық салаларына 
жатады деп есептейді. Бұл ретте экологиялық құқықтың 
кешенділігін қарастыру кезінде біртекті бағыт жоқ. Мысалы, 

экологиялық құқық құрамына кіретін құқықтың əрбір саласы 

экологиялық қатынастардың дербес (əр қатынастың өзінің жеке 
экологиялық объектісі бар) түрлерін реттейді. Яғни жер құқығы, 

су құқығы, тау-кен құқығы жəне т.б. құқықтар секілді құқықтың 
жеке салалары бар. 

Экологиялық құқық – табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 
қорғау, қалпына келтіру, қоршаған ортаның сапасын қамтама-

сыз ету, экологиялық қауіпсіздікке кепілдік беру, экологиялық 
құқықтарды қорғауды жүзеге асыру мақсатында экологиялық 
қатынастарды реттейтін, экологиялық құқықтық нормалардың 
жиынтығын біріктіретін кешенді құқық саласы. Не болмаса, 
экологиялық құқықты қоғам мен табиғаттың өзара əрекеті 
саласында қалыптасатын қатынастарды, табиғатты ұтымды 

пайдалану, қоршаған ортаны қорғау жəне қалпына келтіру, эко-

логиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қатынас-

тарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесі ретінде қарастыра-

ды.   
О.Л. Дубовиктiң пiкiрiнше, экологиялық құқық – қоршaғaн 

ортa немесе оның жекелеген компоненттерiмен қоғaм мен aдaм-

ның өзaрa бaйлaныстылығы сaлaсындa туындaғaн қaтынaстaрды 
реттейтiн құқықтың дербес кешендi сaлaсы. Сонымен қатар ол 
экологиялық құқықтың құқық жүйесіндегі орнын анықтағанда 
оған жоғары орын береді, өйткені экологиялық құқықтың негізгі 
мақсаты – жердегі өмірді сақтап қалу жəне адам өміріне қажетті 
жағдайларды қамтамасыз ету деп есептейді.   

Б.В. Ерофеевтың пiкiрiнше, экологиялық құқық – ортaқ 
жəне жaлғыз үйiмiз Жерде өмiр сүретiн aдaмдaрдың мүдделерi 
үшiн қоғaм мен тaбиғaт aрaсындaғы үйлесiмдi қaтынaстaрғa қол 
жеткiзу мaқсaтындa aрнaйы экологиялық қоғaмдық қaтынaс-

тaрды реттейтiн құқықтық нормaлaрдың жиынтығын құрaйтын 
құқық сaлaсы ретiнде тaнылaды.  
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 М.М. Бринчук экологиялық құқық деп (қоршaғaн ортa 
құқығы) – экологиялық-құқықтық идеялaрғa негiзделген, тaбиғи 
ресурстaрғa меншiк қaтынaстaрын реттейтiн, шaруaшылық жəне 
бaсқa дa қызмет үрдiсiнде қоршaғaн ортaны химиялық, физикa-

лық жəне биологиялық əсерден қорғaу мен тaбиғи ресурстaрды 
ұтымды пaйдaлaнуды қaмтaмaсыз ету бойыншa зaңды жəне 
жеке тұлғaлaрдың зaңды мүдделерi мен экологиялық құқық-

тaрын қорғaу бойыншa нормaлaрдың жиынтығын тaниды. 
A.С. Стaмқұлов экологиялық құқықты қоғaм мен тaбиғaт-

тың aрa қaтынaсы сaлaсындaғы қоғaмдық қaтынaстaрды рет-

тейтiн құқықтық нормaлaрдың жиынтығы сaнaғaн. 
Д.Л. Бaйдельдиновтың пiкiрiнше, экологиялық құқық – 

мемлекет пен оның субъектiлерi aрaсындa тaбиғaт пен жекелен-

ген тaбиғи ресурстaрдың өзaрa бaйлaнысы нəтижесiнде пaйдa 
болaтын экологиялық қaтынaстaрды реттейтiн құқықтық нор-

мaлaр жиынтығын құрaйтын қaзiргi уaқыттaғы жекеленген 
кешендi құқық сaлaлaрының бiрi болып тaбылaды. 

Д.Л. Бaйдельдиновтың пiкiрiнше, экологиялық құқық – 

тaбиғaт ресурстaрынa меншiк құқығы институты, тaбиғaтты 
пaйдaлaну құқығы институты, экологиялық сaрaптaмa институ-

ты, экологиялық құқық бұзушылық үшiн жaуaптылық инсти-

туты сияқты т.б.институттaрдaн тұрaды.  
Екінші топ авторлары, экологиялық құқық құқықтың 

кешенді саласы болып табылмайды, ол тек құқықтың жалпы 
жүйесіндегі дербес жеке құқық саласын қамтиды деп тұжырым-

дайды. Ю.А. Вовк экологиялық құқық құқықтық реттеудің 
дербес пəніне ие деп есептейді, ол – біздің еліміздің табиғат 

объектілері мен табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану мен 
қорғау саласындағы қоғамдық қатынастар. Сонымен қатар атал-

ған пəн біртұтас, өйткені барлық табиғат объектілері ажырамас 
байланыста жəне біртұтас болады, сонымен қатар табиғат 
пайдалану принциптері де ортақ деп есептейді. Осы көзқарасты 
бірқатар авторлар қолдай отырып, біртұтас экологиялық қаты-

настар іштей бөлінеді (жер, су, орман, тау-кен жəне т.б.) жəне 
оларға экологиялық құқықтың ішкі салалары (жер, су, орман, 
тау-кен құқығы жəне т.б.) түріндегі арнайы құқықтық нысандар 
(формалар) жəне ерекшеліктер тəн деп есептейді. Олардың пікі-
рінше, экологиялық құқық түсінігіне бұндай көзқарас эколо-
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гиялық құқықтың дербес (кешенді емес) саласы ретіндегі бір-

тұтастығын жəне оның ішкі дифференциациясын көрсетеді. 
В.В. Петров бұндай көзқарастарды ұзақ уақыт қолдама- 

ған, бірақ соңғы жұмыстарында ол экологиялық құқық, оның 
пəнін ескере отырып, біртекті қоғамдық экологиялық қаты-

настар жиынтығы болып табылады, сондықтан да оны құқықтың 

кешенді салаларына жатқызуға болмайды деп тұжырымдайды. 

Демек, ғылымда экологиялық құқық мəнін түсіну, оның 
құқық жүйесіндегі орнын анықтауға байланысты белсенді ізде-

ністер жүріп жатыр. Жоғарыда аталған көзқарастардың ішіндегі 
негізделгені болып, экологиялық құқықты дербес кешенді құқық 

саласы ретінде қарастыратын авторлардың пікірі деп есептеуге 
болады. 

Демек, экологиялық құқық – табиғи ресурстарды тиімді 
пайдалану мен қалпына келтіру, қоршаған ортаны жағымсыз 
əсерден қорғау саласындағы экологиялық құқықтық қатынас-

тарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесінен тұратын дербес 
кешенді құқық саласы болып табылады.       

 Экологиялық құқықты құқық саласы, ғылым саласы мен 
оқу пəні ретінде қарастырылады.  

Экологиялық құқық – құқық саласы ретінде қоршаған 
ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған құқықтық норма-

лардың жиынтығы болып табылады. 
 Экологиялық құқық ғылым ретінде табиғат пен адамның 

өзара қарым-қатынасын құқықтық реттеу туралы, қоршаған 
ортаны құқықтық қорғау əдістері, əлемдегі қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы үрдістер, экологиялық заңнаманы жетілдіру 
бағыттары туралы ғылыми білімдер жиынтығы болып табы-

лады. 
Экологиялық құқық оқу пəні ретінде қоршаған ортаны 

қорғау заңнамасының негізгі ережелерін неғұрлым тиімді зерде-

леу жəне игеру мақсатында құрылымдалған білім алушылардың 
қажетті оқыту деңгейін анықтайтын экологиялық құқық ғылы-

мы саласындағы білім жүйесі болып табылады. 
Құқық саласының дербестігі құқықтық реттеу пəнінің, атап 

айтқанда заң нормаларымен реттелетін нақты қоғамдық қаты-

настардың, сондай-ақ құқықтық реттеу əдістерінің, дамыған 
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нормативтік құқықтық базасының, яғни қайнар көздерінің бо-

луымен анықталады. 
Құқықтық реттеу пəні болып басқа құқық салаларының 

пəнін құрайтын қоғамдық қатынастардан өзге нақты қоғамдық 

қоғамдық қатынастар саласы табылады. 

Қарастырылып жатқан саладағы құқықтық реттеудің объек-

тісі ретінде табиғат (қоршаған орта) жəне оның жекелеген эле-

менттері (жер, жер қойнауы, су жəне т.б.) жəне олармен бай-

ланысты адамның мүдделері танылады, яғни құқықтық реттеу 
пəні болып табиғат немесе қоршаған ортаға байланысты қо-

ғамдық қатынастар деп айтуға болады. 
Экологиялық құқықтың пəнін анықтауда жіберілетін қате-

лік – аталған құқық адам мен қоғамның табиғатқа деген қарым-

қатынасын реттейді деген тұжырым. Дегенмен, құқық қоғамдық 
қатынастарды, яғни белгілі бір объектіге байланысты туындай-

тын адамдар арасындағы қатынастарды реттейді. Біздің жағ-

дайымызда бұл су, атмосфералық ауа, минералдық байлық жəне 
т.б. болып табылады. 

Экологиялық құқықтың пəні ретінде қоғамдық қатынастар-

дың екі тобы танылады: табиғи ресурстарды пайдалану жəне 
қоршаған ортаны қорғау (табиғи ресурстарды қорғау) саласында 
туындайтын қоғамдық қатынастар. Шынында да, бұл қатынас-

тар тобы экологиялық құқықтың пəнін құрайды. Бірақ экология-

лық құқық аталған қатынастар тобынан тыс табиғи объектілер 
мен ресурстарға меншік құқығы жəне адам мен азаматтың 
экологиялық құқықтары мен мүдделерін қорғау қатынастарын 
да реттейді.  

Демек, адам мен азаматтың қоғам мен табиғат арасындағы 
өзара əрекеттесу саласындағы мүдделері мен қажеттіліктерін 
ескере отырып, экологиялық құқықтың пəнін мына қатынастар 
құрайды:   

� табиғи объектілер мен ресурстарға меншік; 

� табиғатты пайдалану; 
� қоршаған ортаны қорғау; 
� жеке жəне заңды тұлғалардың экологиялық құқықтары 

жəне заңды мүдделерін қорғау қатынастары. 

Экологиялық құқықтың əдістері 
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Құқықтық реттеу əдісі – бұл заң нормаларының қоғамдық 
қатынастарға əсер ету əдісі. Сəйкесінше, экологиялық құқық 
əдісі – қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалану саласын-

дағы қоғамдық қатынастарға əсер ету əдістері мен амалдары, 
белгілі тəсілдері. 

Құқықтық реттеу əдісінің ерекшеліктері:  
� əдіс реттеу пəніне – нақты қоғамдық қатынастарға сəй-

кес келуінде;  
� əдісте мемлекеттік ерік білінетінінде, өйткені дəл мемле-

кет құқықтық əсер етудің осы не басқа əдісін таңдайды;  
� теорияда екі əдіс ерекшеленеді: императивті жəне дис-

позитивті, олардың əрқайсысы рұқсат беру, тыйым салу, 
құқық беру, рұқсат ету жəне өзге де құқықтық амалдар 
бөлігінде арнайы белгілерге ие болып табылады;  

� əрбір құқық саласына өзіндік əдіс тəн, яғни құқықтық 
реттеудің императивтік жəне диспозитивтік бастау-

лардың үйлесімділігі, сəйкесінше əдіс құқық салаларын 
ажыратудың критерийлерінің бірі болып табылады. 

Экологиялық құқықта мынадай əдістерді қолданады: 
� императивтік (əкімшілік-құқықтық) жəне диспозитивтік 

(азаматтық-құқықтық); 
� экологияландыру (күнделікті қоғам өміріндегі құбы-

лыстарға жалпы экологиялық көзқараспен қарау, барлық 
адамзат баласының міндеті ретінде қоршаған ортаны 
қорғауды құқық нормаларымен реттелетін барлық 
қоғамдық қатынастар аясында қолдану); 

� экономикалық ынталандыру əдістері.  
 Экологиялық құқықтың императивтік əдісі. 

Экологиялық құқықпен реттелген қатынастардың үлкен 

тобын билік пен бағыну қатынастары құрайды.  
Аталған қатынастардың билік жағы мемлекеттік биліктің 

құзыретті органы болып табылады (аумақтық немесе жергілікті 
өзін-өзі басқару органы) жəне де тараптар тең емес қатынас-

тарда орналасқан (бір тарап екінші тараптан құқықтық нор-

маларды санкциялар қолдану қаупімен орындауды талап етуге 
құқығы бар). Мұндай қатынастарды реттеу императивті əдіс 
арқылы жүзеге асырылады, оның көмегімен: қоғамдық қатынас-
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тардың мүшелерінің міндеттері белгіленеді; құқықтық тыйым 
салулар мен нұсқаулар енгізіледі; нормалау жүргізіледі (мыса-

лы, зиянды заттарды табиғи ортаға орналастыру, олардың жол 
берілетін шектік концентрациялары); қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ететін инсти-

туттар құрады (экологиялық сараптама, сертификаттау мен 
лицензиялау).  

Императивті əдіс басқару тəртібін қамтамасыз ету үшін 
қолданылады жəне құқық субъектілерінің тең емес жағдайы- 

нан – билік ету мен бағыну қатынастарынан шығады. Жарты 

ғасырдан астам уақыт негізгі табиғи ресурстарға «айрық- 

ша» мемлекеттік (жалпыхалықтық) меншік танылды, бұл жағ-

дай оларды басқаруда əкімшілік əдістің басымдылығын негіз- 

деді.   
«Айрықша» түсінігі табиғи ресурстардың тек мемлекетке 

тиесілілігін білдірді. Табиғи ресурстар мемлекеттен басқа 
біреудің меншігінде болуы мүмкін емес еді, оларға тек пай-

далануға ғана жалға берілетін болды жəне оларға билік ету 

əрқашан да мемлекеттің айрықша құқығы болып қалды. Қазіргі 
жағдайда бұндай бағыттың оң жақтарымен бірге теріс жақтары 

да көрінуі мүмкін: табиғат ресурстарды пайдалануды жоспарлау 
жеңілдетілді, табиғат қорғау іс-шараларын үйлестіру бір орта-

лықтан үйлестіру, табиғат пайдаланушылардың жеке меншік 
инстинкттерін тыю оңай болуы мүмкін; алайда, бұл факторлар 
күтілетін нəтиже əкелмеді, яғни табиғи ресурстарды экономи-

калық бағалауға үстіртін қарау, тиімсіз басқару мен  жауапсыз-

дыққа əкелді. 
Экологиялық құқықтың диспозитивтік əдісі. 
Экологиялық құқықтың пəніне, алайда тек мемлекеттік-би-

ліктік қатынастар ғана емес, сонымен қатар тараптарының 
теңдігі мен еркіне негізделген экологиялық қатынастар да 
кіреді. Құқықтық реттеудің негізгі əдістері бұл ретте рұқсат 
беру болып танылады. 

Қоғамдық қатынастарды реттеудің диспозитивтік əдісі қа-

тынастардың мүшелерінің теңдігін, меншіктің қол сұғылмау-

шылығын, шарттың бостандығын, жеке істерге қандай да бір 
ерікті қол сұғылушылықтың жол берілмеуін, бұзылған құқық-
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тарды қалпына келтіруді қамтамасыз етуді, оларды сот арқылы 

қорғауға негізделеді. 
80-ші жылдардың соңында біздің елімізде экологиялық 

қатынастарды құқықтық реттеуде басым əкімшілік əдістерінен 
экономикалық əдістерге өту қағидасы жарияланды. Аталған 
мақсатта бірқатар əрекеттер жасалынды: табиғи ресурстарды 
пайдаланғаны үшін, табиғи ортаны ластағаны үшін ақы белгі-
ленген, жеке жəне мемлекеттік меншіктің басқа да нысандары 
тең дəрежеде мойындалады жəне қорғалады, яғни қоршаған 

ортаны сақтауға деген материалдық қызығушылықты енгізу, 
біртіндеп қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігін қа-

лыптастыра бастады.  
Сонымен қатар мемлекет табиғатты пайдалануды ұйымдас-

тырудың əкімшілік тəсілдерінен бас тартпайды, керісінше кей-

бір жағдайларда оларды қоршаған ортаны қорғау бағытында 

қолданылуын күшейтеді, олар: ластанумен байланысты əкімші-
лік айыппұлдар ұлғайтылды, табиғатты қорғау органдарының 
мемлекеттік жүйесі қалыптасады, қоршаған ортаның сапасын 
нормалау шаралары қолданылады, мемлекеттік экологиялық 

қадағалау күшейтіледі.  
Экологияландыру əдістері   
Экологияландыру əдістері дегеніміз – қоршаған орта мен 

қоғамдық қатынастарды үйлестіруге бағытталған экологиялық 
құқыққа тəн ерекше əдіс.   

Экологияландыру əдісі экологиялық құқық пəнінің ерек-

шеліктеріне байланысты, яғни адамның барлық қызметте таби-

ғат заңын білуін, түсінуін жəне түсінбеуін есепке алу немесе 
есепке алмауында. Бірақ объективті табиғат заңдары оларды 
есепке алуды талап етеді, яғни қоршаған ортамен байланысты 
жəне байланысты емес əрекеттерді экологияландыру қажет.  

 Жекелеген ресурстарды қолдануды реттейтін нормалар 
экологиялық құқықта  маңызды, өткені олар қоршаған ортаны 
қорғау, оның негізгі компоненттерін ұтымды пайдалану мүд-

делеріне қатысты болады. 

 «Экологияландыру» əдісі – экологиялық талаптардың қоғам 
өмірінің барлық салаларына енуімен сипатталады. Осылайша 

Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жəне 
табиғатты пайдалану саласындағы талаптары қоршаған ортаны 
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нақты компоненттеріне қатысты ғана емес, сондай-ақ заңды жəне 
жеке кəсіпкерлердің шаруашылық жəне өзге де қызметіне қа-

тысты белгіленеді. Қолданыстағы заңнамада мемлекеттік орган-

дардың басқару шешімдерін қабылдауы мен бақылау шараларын 
іске асыруда интеграциялық көзқарас байқалады.   

Экологияландыру – жергілікті, өңірлік жəне жаһандық 
деңгейде табиғи ресурстар мен жағдайлардың тиімділігін арт-

тыру немесе қоршаған ортаның сапасын сақтай отырып техно-

логиялық, басқарушылық жəне басқа да шешімдер жүйесін 
тұрақты жəне дəйекті іске асыру процесі. 

Экологияландыру əдісі келесі элементтерді қамтиды: 
– қолданыстағы заңнамада экономиканы экологияландыру 

əдістерін бекіту (жасыл экономиканы ендіру); 
– өндірісті экологизациялау жəне қалдықтарды жоюдың 

əдістерін тиісті технологияларды қолдану арқылы жүзеге 
асыру; 

– ресурстарды пайдалануда тиімді əдістер мен техноло-

гияларды қолдану, атап айтқанда энергияны ұтымды 
пайдалану; 

– нормативтік-құқықтық актілердің жобаларына экология-

лық сараптама жасау; 
– қоршаған ортаны қорғау бойынша жаңа эко-мəдениетті 

қалыптастыру. 
Қазіргі жағдайда еліміздің экологиялық жəне экономикалық 

қауіпсіздігі, табиғатты ұтымды басқару тұрғысынан орнықты 
əлеуметтік-экономикалық даму мəселесі сапалы жаңа жолмен 
шешіледі. 

«Жасыл» экономика экологиялық білім беру мен білім 
беруді дамытуды, қоғамдағы экологиялық мəдениетті қалыптас-

тыруды, экономикалық дамудың «жасыл» дамуын алға жылжы-

туды білдіреді. 
Əлемдік деңгейде «жасыл» экономикаға көшу мүмкіндігі 

Біріккен Ұлттар Ұйымы əзірлеген «Жасыл жаһандық жаңа 
келісім» шеңберінде 2008 жылы ұсынылды. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған орта жөніндегі 
бағдарламасы жасыл экономиканы «қоршаған ортаның өзгеруі 
жəне экологиялық ресурстардың жетіспеушілігін елеулі түрде 
төмендету арқылы адамның əл-ауқатын жақсарту жəне əлеу-



18 

меттік əділеттілікке бағытталған экономика. Жасыл экономика – 

тұрақты дамудың негізі» деп анықтады. 2013 жылы Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақ-

стан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі 
тұжырымдама» қабылданды. 

Жасыл экономиканың басты мақсаты – экожүйелерді жəне 
ұлттық жəне əлемдік экономикадағы олардың орнын, маңызды-

лығын түсіндіру болып табылады. «Жасыл экономика» сарқы-

латын ресурстарды үнемді тұтынуға жəне сарқылмайтын 
ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған. 

 Жасыл экономиканың ерекшеліктері: 
– табиғи ресурстарды тиімді пайдалану; 
– табиғи капиталды сақтау жəне көбейту; 
– қоршаған ортаның ластануын төмендету; 
– төмен көміртегі шығарындылары; 
– экожүйелік қызметтер мен биологиялық əртүрліліктің 

жоғалуын болдырмау; 
– пайда табу мен жұмыспен қамтудың өсуі. 
 Жасыл инвестициялар сұранысы артып келеді, себебі ірі 

компаниялар таза энергияға жəне жерді қорғауға болатын басқа 
да экологиялық таза өнімдерге ұмтылуда. Жасыл инвестициялар 
қазір өте пайдалы бола алады, себебі бұл инвестициялық аймақ 
таяу болашақта табыс алу үшін əзірленген.   

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес, 
экологиялық (жасыл) инвестициялар – бірліктердің белгіленген 
мөлшерін беруден, Парниктік газдар шығарындаларына 

квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар көлемінің 
резервін басқарудан алынған қаражатты парниктік газдар шыға-

рындыларын азайтуға немесе сіңірілуін арттыруға бағытталған 
жобаларға, бағдарламаларға жəне іс-шараларға инвестициялау.  

Энергия өндірісінде қоршаған ортаның ластануын азайтуға 
ықпал жасайтын жасыл инвестициялар. Жасыл инвестицияларға 
энергия үнемдеудің қазба отындарынан қоршаған ортаны аз 
ластайтын электр энергиясының балама түрлеріне (мысалы, 
жел, күн, ядролық, гидроэнергетика) немесе тікелей энергия көз-

деріне (мысалы, биоотындар) ауыстыру жатады. Жаңартылатын 
энергетика технологияларына «жасыл» инвестициялар əлемдік 
жаһандық құбылысқа айналды. Жаңартылатын энергия көздерін 
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дамытудың негізгі себептері – энергетикалық жəне экологиялық 
қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, жаңартылатын энергия 
көздері үшін əлемдік нарықты жаулап алу, болашақ ұрпақ үшін 
өздерінің энергетикалық ресурстарын сақтау.   

Қазақстан Республикасының «Жаңартылатын энергия көз- 

дерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі  
№165-IV Заңына сəйкес, жаңартылатын энергия көздерi – та-

биғи жаратылыс процестерi есебiнен үздiксiз жаңартылатын 
энергия көздерi, олар мынадай түрлерді қамтиды: күн сəулесiнiң 
энергиясы, жел энергиясы, гидродинамикалық су энергиясы; 
геотермальдық энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзен-

дердiң, су айдындарының жылуы, сондай-ақ бастапқы энергия 
ресурстарының антропогендiк көздерi: биомасса, биогаз жəне 
электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндiру үшiн пайдаланы-

латын органикалық қалдықтардан алынатын өзге де отын.  
Өндірісті экологияландыру жəне қалдықтарды кəдеге жара-

тудың тиісті əдістерін тек тиісті технологияларды қолдану 
арқылы енгізу. 

Қалдықсыз өндіріс принципі жабық тізбектегі табиғи эко-

жүйелерден алынған. Табиғи заттардың циклі қалдықтарды то-

лықтай қолдану арқылы оның əртүрлі нысандарында өмір сүре-

ді. Əртүрлі ақпарат көздерін талдау нəтижесінде біз өндірісті 
экологияландырудың бірнеше негізгі принциптерін анықтай ал-

дық: 
– Қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарындылары 

мен шығарындыларын азайтатын немесе азайтатын 
технологиялық үдерістер мен схемаларды əзірлеу жəне 
енгізу, ең аз қорлардың бірі ретінде зиянды тұщы су зат-

тарын ластаудан сақтау жəне қорғау үшін су айналымы 
циклдары мен дренаж жүйелерін құру. 

– Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу жүйе-

лерін жобалау жəне енгізу, қайталама материалдық 
ресурстардың негізгі өндірістік циклге қайта оралуы.   

– Дəстүрлі өнімдерді алу жəне қалдықтарды жою үшін 
түбегейлі жаңа процестерді жасау жəне енгізу.   

– Кəсіпорындар қалдықтарды өңдеуге байланысты өңірлік 
өндірістік кешендерді құру. Мұндай кешендер ресурс-

тарды өндіру жəне өңдеу өнеркəсібінде бар. 
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Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына экологиялық 
сараптама жасау. Нормативтік құқықтық актілердің жобалары, 
кешенді жəне мақсатты бағдарламалар, аумақтарды дамыту- 

дың бас жоспарлары, ұлттық экономиканың салаларын дамыту 
схемалары жəне т.б. экологиялық сараптамаға тартылуы мүм- 

кін. 
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 47-ба-

бына сəйкес, iске асырылуы қоршаған ортаға терiс ықпал етуі 
мүмкiн Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық 
актiлері, нормативтiк-техникалық жəне нұсқаулық-əдiстемелiк 
құжаттардың жобалары міндетті мемлекеттiк экологиялық са-

раптама объектілеріне жатады.  
Қалың бұқара арасында қоршаған ортаны қорғау бойынша 

жаңа эко-мəдениетті қалыптастыру. Халық арасында энергияны, 
суды жəне басқа да табиғат ресурстарын пайдалануға үнем-

шілдікпен қараудың жауапты сезімін қалыптастырып, тұрмыс-

тық қалдықтарды одан əрі өңдеу үшін оларды бөлек жинау 
əдетін сіңіру қажет. 

Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі 
жөніндегі тұжырымдамасына сəйкес: «Қазақстан қоршаған ор-

таны қорғау жəне ресурстарды ұтымды пайдалану тақырыпта-

рына жеткілікті назар аударуды қамтамасыз ету үшін олар 
бойынша бастауыш мектептер мен мектепке дейінгі мекеме-

лерде оқу жүзеге асырылатын оқу жоспарларын қайта қарауды 
ұйымдастыра алады. Бұл өскелең ұрпақтың табиғи ресурстарға 
ұқыпты қарау мəдениетін тəрбиелеуге мүмкіндік береді жəне 
балалар алған білімін өздерінің ата-аналарына айтатындықтан, 
қосымша пайда əкеледі 

Халықтың ресурстарды пайдалану мəселелері мен экология-

лық проблемалар туралы хабардар етілуін арттыруда кең əлеует 
жатыр. Атап айтқанда, жылыту жəне мұздату жүйелерін пайда-

лану, қалдықтарды кəдеге жарату жəне су пайдалануға қатысты 
мінез-құлық модельдерін өзгерту елді алға қойылған мақсаттар-

ға жету үшін айтарлықтай жақындата берген болар еді. Көпте-

ген елдер осы міндетті орындау үшін білім беру бағдарлама-

ларын мемлекеттік телевизия мен радиодан таратуды ұйымдас-

тырады». 
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Экономикалық ынталандыру əдістері 
Экологиялық құқықтың субъектілерін қоршаған ортаны 

қорғау заңнамасында көзделген талаптарды орындауға ынта-

ландыруға бағытталған ерекше құқық құралы ынталандыру əдісі 
болып табылады. 

Экономикалық ынталандыру əдісі – табиғатты қорғау заңна-

масының субъектілерін (əдетте табиғат пайдаланушыларды) 

ынталандыруға жəне қоршаған ортаны қорғау заңнамасының 
талаптарын тиімді орындау жөнінде шаралар қабылдауға 
бағытталған ережелерді белгілеу болып табылады. Бұндай 
ережелерге, атап айтқанда, қоршаған ортаның жағдайына теріс 
əсерін анықтайтын төлемдерді қарастыру жатады; салық жəне 
табиғат қорғау, аз қалдықты жəне қалдықсыз технологиялар мен 
өндірістерді енгізу, табиғи ресурстарды пайдалана отырып, 
басқа да іс-шараларды жүзеге асыру; белгілі бір тұлғалардың 
(немесе объектілердің) салықтан босатылуы, мысалы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың экологиялық қорлары; 

экологиялық таза өнімдер өндіруді ынталандыру; экологиялық 
зиянды өнімдер жəне экологиялық қауіпті технологияларды 
пайдалана отырып өндірілген өнімдерге арнайы салық салуды  
енгізу; меншік нысанына қарамастан тиімді қоршаған ортаны 
қорғаумен айналысатын кəсіпорындар, мекемелер, ұйымдарға  

жеңілдікпен несиелер алуды қолдану. 

 
Экологиялық құқықтың жалпы жəне арнайы қағидалары  
Құқық оның негізгі қасиеттерін жəне ерекшеліктерін сипат-

тайтын, құқықтың мəні мен əлеуметтік мақсатын көрсететін 
белгілі қағидаларға негізделіп қызмет етеді.   

Экологиялық қатынастың барлық қатсыушылары құқықтың 

қағидаларын басшылыққа алулары тиіс – заң шығарушы, атқа-

рушы, сот билігі органдары, кəсіпорын, қалыптасқан қоғам жəне 
азаматтар. Қағидаларды сақтау мемлекеттің құқықтық жəне 
əлеуметтік сипатын, табиғатты ұтымды пайдалануды жəне 
қоршаған ортаны қорғауды, қоршаған ортаны қорғау мен адам-

ның жəне азаматтың заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ете 
алады. 

Экологиялық құқық негізгі салалық (салааралық) қағидалар 
мен жалпы құқықтық қағидаларға негізделген. Құқықтың мəнін 
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анықтайтын  жалпы қағидалар болып əлеуметтік əділдік жəне 
əлеуметтік бостандық қағидалары, теңдік (заң алдында теңдік), 
заңи құқықтар мен міндеттердің біртұтастығы, кінə үшін 

жауаптылық, заңдылық жəне т.б. қағидалар жатады.  
Экологиялық құқықтың салалық қағидалары арнайы норма-

қағидаларында сипатталып жəне құқықтық нормаларды талдау 
арқылы шығарылуы мүмкін. Экологиялық құқық өзінің саласы 
ретінде жер, су жəне басқа да құқықтарды қосатынын ескере 
келе, бұндай қағидалар қоршаған орта туралы заңнамада жəне 
салааралық заңнама актілерінде көрсетілуі мүмкін. 

Экологиялық құқықтың қағидалары Қазақстан Республика-

сының Экологиялық кодексінің «Қазақстан Республикасы 
экологиялық заңнамасының негiзгi принциптерi» атты 5-бабын-

да бекітілген. 
Қазақстан Республикасы Экологиялық заңнамасының негiз-

гi принциптерi: 
1) Қазақстан Республикасының орнықты дамуын қамтама-

сыз ету; 
2) экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету; 
3) экологиялық қатынастарды реттеу кезiндегi экожүйелi көз-

қарас; 

4) қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк реттеу 
жəне табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттiк 
басқару; 

5) қоршаған ортаны ластауды жəне оған кез келген басқа 
жолмен залал келтiрудi болдырмау жөнiнде алдын алу шара-

ларының мiндеттiлiгi; 
6) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұз-

ғаны үшiн жауаптылықтан бұлтартпау; 
7) қоршаған ортаға келтiрiлген залалды өтеу мiндеттiлiгi; 
8) қоршаған ортаға əсер етудiң ақылы болуы жəне оған рұқ-

сат алу тəртiбi; 
9) табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаға əсер 

ету кезiнде неғұрлым экологиялық таза жəне ресурс үнемдеушi 
технологияларды қолдану; 

10) қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган-
дар қызметiнiң өзара əрекеттестiгi, үйлесiмдiлiгi мен жария-

лылығы; 
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11) табиғат пайдаланушыларды қоршаған ортаны ластауды 
болдырмауға, азайтуға жəне оны жоюға, қалдықтарды кемiтуге 
ынталандыру; 

11-1) өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарын қайталама ресур-
стар ретiнде пайдаланудың басымдығы; 

12) экологиялық ақпараттың қолжетiмдiлiгi; 
13) табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаға əсер 

ету кезiнде ұлттық мүдделердi қамтамасыз ету; 
14) Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының ха-

лықаралық құқық принциптерiмен жəне нормаларымен үйле- 

суi; 
15) жоспарланып отырған шаруашылық жəне өзге де қыз-

меттiң экологиялық қауiптiлiгi презумпциясы жəне оны жүзеге 
асыру туралы шешiмдер қабылдаған кезде қоршаған ортаға 
жəне халықтың денсаулығына əсерiн бағалау мiндеттiлiгi болып 
табылады. 

Экологиялық құқық қазіргі жағдайларда өте серпінді даму-

да. Соған байланысты қағидалары да дамуда. Экологиялық құ-

қық пен қолданыстағы заңнамаларды саралау аталған саланың 
жалпы қағидаларын бөліп алуға мүмкіндік берді. 

Экологиялық құқық мына қағидаларға негізделеді: 
1) Əлеуметтік-экономикалық даму үрдісінде қоршаған ор-

таға келтірілетін зиянның алдын алу.  Қоршаған ортаға зиян 
келтіретін немесе келтіруі мүмкін қызметті жүзеге асыратын 
немесе жоспарлайтын тұлға мүмкін болатын зиянның алдын алу 
үшін заң талаптарына сəйкес керекті шараларды алдын ала 
қабылдауға жəне орындауға міндетті. Уəкілетті мемлекеттік 
органдар өз құзыретіне сəйкес осы қағидалардың орындалуын 
қадағалауды жүзеге асырады; 

2) Экологиялық қатынастарды құқықтық реттеуде кешенді 
тəсілдерді пайдалану. Бұл маңызды қағиданың мазмұнына қоғам 

мен табиғаттың өзара əрекеттері саласындағы барлық 
қатынастарды, табиғатқа жағымсыз əсерлердің барлық түрлерін, 

табиғатпен өзара қарым-қатынас аясындағы барлық құқық 
субъектілерін жан-жақты реттеу кіреді; 

3) Адам денсаулығы мен өмірін қорғау. Жалпы бұл адам-

ның экологиялық қауіпсіздігі қағидасы. Бұл қағидаға сəйкес 

шаруашылық жəне өзге де қызметті жүзеге асыру жəне жоспар-



24 

лау кезінде халықтың өмірін сақтау, қоршаған ортаның қолай-

сыз факторларының адам денсаулығына əсерін болдырмау неме-

се азайту қажет; 

4) Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды 
құқықтық реттеу кезіндегі экожүйелік көзқарасты қолдану. Бұл 
қағида табиғаттағы əрекеттер мен құбылыстардың өзара бай-

ланысына негізделеді. Бұл қағида жерді пайдалану, орман 
пайдалану, жер қойнауын пайдалану, суды пайдалану, басқа да 
табиғи ресурстарды пайдалану процесінде басқа табиғи объек-

тілер мен қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптарды 
белгілеу арқылы жүзеге асырылады. Қағида экологиялық жүйе-

де құбылыстар мен процестердің өзара байланысты болуын, 

қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды пайдалану 
жөніндегі шараларды əзірлеуді жəне іске асыруды қамтамасыз 
етеді, əркімнің қолайлы ортаға құқықтарын қамтамсыз ете- 

ді. Оны жүзеге асыру құралдары – экологиялық бақылау, жос-

парланатын қызметтің қоршаған ортаға тигізетін ықпалын 
бағалау, экологиялық бағалау, қоршаған ортаны қорғау жəне 
табиғатты пайдалануды лицензиялау. Бұл қағида əлі де тиісті 
деңгейде дамымаған жəне қамтамасыз етілмеген, себебі 
қоршаған ортаны қорғауды құқықтық реттеу жеке табиғат 
ресурстарын – жерді, жер қойнауын, суды, ормандарды жəне 
т.б. қорғау мен пайдалануды құқықтық реттеуге салалық 
көзқараста басымдыққа ие болды. Салалық көзқарас шеңберінде 
табиғатта интеграцияланған объект ретінде құбылыстар мен 
процестердің өзара əрекеттесу факторлары есепке алынбаған 

еді;  
5) Қоршаған ортаны қорғау – əр адамның міндеті. Бұл 

қағиданың негізі Қазақстан Республикасының Конституциясы 
болып табылады, осыған сай əр адамның табиғат пен қоршаған 
ортаны сақтап қалуы жəне табиғи ресурстарға ұқыптылықпен 
қарауы тиіс. Оның мазмұнына тек табиғатты қорғау емес, 
экологиялық білім мен тəрбиелеу шаралары міндеттілігі 
мемлекетпен шешілуі тиіс; 

6)  Қазіргі жəне болашақ ұрпақтың экологиялық мүдде-

лерін есепке ала отырып, жерді жəне басқа да табиғи ресурс-

тарды иелену, пайдалану жəне билік етуді жүзеге асыру еркін-

дігі. Меншік иесінің өкілеттіктерін жүзеге асыруда еркіндік 
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қағидасы, егер ол қоршаған ортаға зиян келтірмесе жəне басқа 
адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбаған жағда-

йда қамтамасыз етіледі; 
7) Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін табиғат пайдалану, 

қазіргі жəне келешек ұрпақтардың мүдделерін, ұлттық табиғи 
ресурстардың ұзақ мерзімді əлеуетін сақтап қалуды қамтамасыз 

ету мақсатында табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану. Бұл 
қағиданы ұстану тұрақты даму жағдайында өте маңызды; 

8) Экологияға негізделген тұрақты экономикалық жəне 
əлеуметтік даму. Оның мазмұны қазіргі жəне болашақ ұрпақ 
мүдделеріне сай шаруашылық, басқару жəне өзге де қызметте 
экологиялық талаптарды есепке алуды қамтамасыз етумен анық-

талады; 

9) Табиғатта экологиялық балансты сақтау жəне қорғау тек 
адамзаттың дамуының ғана емес, оның өмір сүруінің маңызды 
құрамдас бөлігі ретінде. Қоршаған ортаға келтірілген залал- 

ды болдырмау, қоршаған ортаның бұзылған күйін қайта қал-

пына келтіру, экологиялық нормалау арқылы қамтамасыз еті-
леді; 

10) Экологиялық ақпаратты алуға еркін қолжетімділік. Қор-

шаған ортаның жағдайы жөнінде толық, сенімді жəне уақытылы 
ақпарат ашық жəне қолжетімді болады. Бұндай ақпараттар мем-

лекеттік жəне басқа да құпияға жатпайды; 

11)  Табиғат пайдаланудың ақылылығы, яғни азаматтардың 
жалпы табиғат пайдалануын, сондай-ақ заң актiлерiнде тiкелей 
көрсетiлген iс-əрекеттердi қоспағанда, кез келген табиғи ресурс-

тарды пайдалану ақылы болады; 

12) Қоршаған ортаға жағымсыз əсер етудің рұқсат алу мін-

деттілігі. Қоршаған ортаға əсер ететiн кез келген шаруашылық 
жəне өзге де қызметтiң тиiстi рұқсат алу негiзiнде жəне қажет 
болған жағдайда мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң 

қорытындысы болған жағдайда ғана қоршаған ортаға жағымсыз 

əсер ету жасалынады; 

13)  Ластаушы төлейді. Осы қағидаға сəйкес кез келген адам 
өзінің қызметін жүзеге асыру барысында қоршаған ортаға теріс 
əсер еткені үшін ақы төлеуге міндетті. Ол ластаушының алдын 
ала табиғатты қорғау шараларын жасауға экономикалық қызы-

ғушылығын мүдделендіру идеясына негізделген.  
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Экологиялық құқықтың жүйесі. Экологиялық-құқық-

тық институттар 

Экологиялық құқықтың жүйесі – экологиялық заңдылықтар-

дың арнайы реттілігімен орналасқан оның институттарының 
жиынтығы. Экологиялық құқық жүйесі – осы саланың негізгі 
элементтерінің құрылымы, бөлімдері – кіші салалар, институт-

тар, нормалар.  

Экологиялық құқықтың негізі – экологиялық құқық норма, 

яғни құзыретті мемлекеттік орган белгілеген жүріс-тұрыс ереже-

сі. Экологиялық құқық нормалары əртүрлі салаларға тиесілі 
болады. Олар азаматтық-құқықтық, əкімшілік-құқықтық, қыл-

мыстық-құқықтық, мемлекеттік-құқықтық нормалар болып бөлі-
неді. Дегенмен құқықтық реттеу объектісінің ерекшеліктерін 
ескере отырып, бұл нормалар экологиялық заңнамада бекітіледі 
жəне ерекше құқықтық мазмұнға ие болады. Экологиялық 
құқық нормалары реттейтін қатынастар ауқымына байланысты 
белгілі бір топтарға  топтасады. Осыған байланысты экология-

лық құқық институттары, экологиялық құқықтың кіші салалары 

жəне кіші жүйелері бөлініп шығады. 

Экологиялық құқық институттары – жеке топтағы қатынас-

тарды реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы. Экологиялық 
құқықта табиғатты пайдаланудың ақылылығы, табиғи ресурс-

тарға меншік құқығы, мемлекеттік экологиялық  бақылау, эко-

логиялық нормалау, экологиялық-құқықтық жауапкершілік, аза-

маттардың экологиялық құқықтары жəне басқа да институттар 
бөлініп қарастырылады. 

 Экологиялық-құқықтық қорғау объектісінің түріне байла-

нысты экологиялық құқық нормалары экологиялық құқықтың 
кіші салаларына топтасады, олар: жер, су объектілерін, орман 

жəне жер қойнауын, жануарлар əлемін жəне атмосфералық ауа-

ны құқықтық қорғау.  
Реттелетін қатынастар сипатын есепке ала отырып эколо-

гиялық құқықтың барлық кіші салалары мен институттары эко-

логиялық құқықтықтың екі жүйсіне топтастырылған – таби-

ғатты қорғау жəне табиғи ресурстарды пайдалану құқықтары.  
Табиғатты қорғау құқығында құқықтық реттеу қоршаған 

ортаны сақтау, жақсарту, қалпына келтіруді қамтамасыз етуге 
бағытталған. Табиғатты қорғау құқығына мынадай институттар 
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тиесілі: экологиялық нормалау, экологиялық бақылау, экология-

лық-құқықтық жауапкершілік, табиғатты пайдалануды мемле-

кеттік реттеу.  

Табиғи ресурстарды пайдалану құқығында реттеу пəні – 

шаруашылық қызмет үрдісінде табиғи ресурстардың пайдалы 
қасиеттерін пайдалануға байланысты қатынастар. Табиғи ре-

сурстар мен қоршаған ортаны қорғау табиғи ресурстарды пай-

далануды реттеу үрдісінде қатамасыз етіледі.    
Экологиялық құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастар 

шартты түрде үш негізгі бөлімдерге бөлінген. 

Экологиялық құқық оқу пəні ретінде үш бөлімнен тұрады, 
олар – жалпы, ерекше жəне арнайы бөлімдер.   

Экологиялық құқықтың жалпы бөлімінде тұтастай эко-

логиялық құқық үшін маңызы бар институттар мен ережелер 
жинақталған. Олар: экологиялық құқықтың пəні мен əдістері, 
экологиялық құқықтың қайнар көздері, экологиялық құқықтық 

қатынастар, табиғи ресурстарға меншік құқығы жəне өзге де 
құқықтар, табиғатты пайдалану құқығы, қоршаған ортаны қор-

ғау жəне табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу, эколо-

гиялық сараптама, табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны 
қорғау кезіндегі экономикалық тетіктер, экологиялық заңнама-

ны бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік.  

Экологиялық құқықтың ерекше бөліміне табиғи ресурс-

тардың жекелеген түрлерін – жер, атмосфералық ауа, су қоры, 
жер қойнауын, орман қоры, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау мен пайдалануды 
құқықтық реттеу жатады.  

Экологиялық құқықтың арнайы бөлімі қоршаған ортаны 
халықаралық құқықтық қорғауға, Қазақстан Республикасының 
жəне шет елдердің экологиялық құқықтарына салыстырмалы-

құқықтық талдау жасауға арналған.  

 

Қазақстан Республикасының қазіргі құқық жүйесіндегі 
экологиялық құқықтың орны. Экологиялық құқықтың 
басқа құқық салаларымен ара қатынасы 

Экологиялық құқықтың басқа құқық салаларымен қатынасы 
туралы мəселе құқық теориясы жағынан да, тəжірибе жағынан да 
барынша өзекті. 
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Конституциялық құқық қоршаған ортаны қорғау бойынша 
конституциялық нормаларды қарастырады жəне аталған сала-

дағы өкілді жəне атқарушы билік органдарының қызметін рет-

тейтін негізгі ежерелерді бекітеді. 
Əкімшілік басқару, бақылау, əкімшілік жауапкершілік сияқ-

ты əкімшілік құқықтың институттары қоршаған ортаны қор-

ғаудың экологиялық-құқықтық тетігінің бір бөлігін құрайды. 
Экологиялық құқық əкімшілік құқықтың аталған жəне басқа да 
институттарына негізделеді. Басқаша айтқанда, қоршаған орта-

ны қорғау бойынша экологиялық талаптарға қатысты əкімшілік 
қатынастарды реттейтін нормаларды қарастырады. 

Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексі қоршаған ортаны қорғау саласындағы əкімшілік 
құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік белгіленген. 

Экологиялық құқық бұзушылықтардың құрамы мен олар үшін 
белгіленген жауапкершілік Қазақстан Республикасының Қылмыс-

тық кодексінде бекітілген. 
Азаматтық құқықтың экологиялық құқыққа бірден бір 

қажет функциялары – қорғаушы функциясы жəне өтемақы 

функциясы. Экологиялық құқықтық қатынастар үшін негізгісі – 
зиянды өтеу. Нарықтық экономика жағдайында экологиялық 
қатынастардың дамуына əсерін тигізетін шарттық құқық нор-

маларының рөлі артады. Азаматтық-құқықтық шарт қоршаған 
табиғи ортаны қорғау мен табиғатты ұтымды пайдалануға қа-

тысты құқықтық қатынастарды орнатудың тиімді нысаны 

ретінде қарастырылады.  
Нормалары əкімшілік жəне азаматтық құқықтың нормалары 

сияқты экологиялық құқыққа қатысты қорғау функцияларын 
жүзеге асыратын қылмыстық құқық нормалары да экологиялық 
құқық үшін маңызды.  Қылмыстық құқық нормалары экология-

лық қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамын қоршаған 
ортаға зиян келтіретін қоғамға қауіпті əрекеттер ретінде бекі-
теді.  

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы ха-

лықаралық құқықпен де байланысы бар. Қоршаған ортаны 
қорғаудың негізгі қағидаларының бірі болып халықаралық 
ынтымақтастық қағидасы табылады. Аталған салада басқа 
мемлекеттерде жиналған тəжірибеге ерекше назар аударылады, 
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халықаралық экологиялық зерттеулер жүргізіледі. Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексінің 2-бабында: егер Қа-

зақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта 
осы Кодекстегiден өзгеше ережелер белгiленген болса, онда 
халықаралық шарттың ережелерi қолданылады делінген. 

Экологиялық құқық жер, тау-кен, су жəне орман құқықта-

рымен тығыз байланысты. Экологиялық құқық аталған табиғи 
ресурстардың экологиялық жағдайын қалыпты ұстап тұру жəне 
оларды тиімді пайдалану мақсатында экологиялық талаптарды 
бекітеді. Сонымен қатар қоршаған ортаның біртұтастығына, 

табиғи ресурстардың үнемі бір-бірімен байланыста болуы мен 
қоршаған ортаның маңызды компоненттерінің бірі жердің рөлі 
мен маңыздылығына негізделеді. 

 

Экологиялық құқықтық қатынастар. Экологиялық 
құқық қатынастарының түсінігі жəне мазмұны 

Экологиялық құқықтық қатынастар – бұл қоршаған ортаны 
қорғау мен қалпына келтіру, табиғи ресурстарды тиімді пай-

далану мен жүзеге асыру, қоршаған ортаға шаруашылық немесе 
басқа қызметтің кері əсерінінің алдын алу жəне солардың 
салдарын жою бойынша экологиялық құқық субъектілері ара-

сындағы туындайтын қатынастар. 
Экологиялық қатынастар – қоғам мен табиғаттың өзара 

байланысы арасында дамитын қоғамдық қатынастар саласы. 

Қоғам мен табиғаттың өзара байланысы қарама-қайшылық-

тар бірлігі мен күресі аясында екі бағытқа бөлінеді: 
– экологиялық; 
– экономикалық.  
Экологиялық қатынастар (табиғатты қорғау, табиғи ре-

сурстарды тиімді пайдалану, адамды қоршайтын табиғи ортаны 
сауықтыру жəне жақсарту) өзінің қалыптасуы бойынша туынды 
болады. Олар табиғатты пайдалану бойынша адамның эконо-
микалық қызметінің кері салдарының пайда болуына қорға-

ныш əрекеті ретінде туындайды. 
 

Экологиялық қатынастардың түрлері 
Құқықтық реттеу саласына байланысты экологиялық құқық-

тық қатынастардың келесі түрлерге жіктелінеді: 
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1) Табиғат пайдалануды мемлекеттік реттеу саласында 
қалыптасатын экологиялық құқықтық қатынастар: 

– табиғи ресурстарды есепке алу саласында (экологиялық 
мониторинг, жер, орман, су кадастрын жүргізу бойынша 
құқықтық қатынастар); 

– табиғат пайдаланудың рұқсат беру жүйесінің саласында 
(табиғи объектілерге құқықты жəне олармен жасалы-

натын мəмілелерді құқықтық тіркеу бойынша, табиғат 

пайдалану саласында кəсіпкерлік қызметтің түрлерін 
жүзеге асыруға құқықтарды тіркеу бойынша, суды пай-

далану, орманды пайдалануға рұқсат бойынша құқықтық 
қатынастар жəне т.б.); 

– табиғат пайдалануды бақылау саласында (жер, су, орман 
жəне басқалары); 

– қолайлы экологиялық режимді мемлекетпен қорғау, ол 
табиғат пайдаланушылардың құқықтарын сотпен қор-

ғалу арқылы сипатталады. 

2) Табиғи ресурстарға меншік құқығын жүзеге асыру сала-
сында қалыптасатын экологиялық құқықтық қатынастар: 

– табиғи ресурстарды жеке меншікке алу бойынша (жер 
учаскелерін сатып алу-сату жəне т.б.); 

– меншік иесінің жер учаскелерін жəне онда орналасқан 

табиғи ресурстарды пайдалану кезінде өзінің құқықта-

рын жүзеге асыру бойынша; 
– сатып алу-сату, айырбастау жəне басқа да мəмілелер, со-

нымен қатар тиімсіз пайдаланылатын жерлерді алып қою 
немесе мəжбүрлі сатып алу жолымен жүзеге асырыла-
тын табиғи ресурстарға меншік құқығын тоқтату. 

3) Табиғатты қорғау қатынастары табиғи ресурстарды 
қорғауға байланысты туындайды. Қорғаудың тікелей объекті-
лері болып экологиялық жүйелердің жиынтығы ретінде қорша-

ған орта, жекелеген табиғи кешендер мен аумақтар табылады. 
4) Табиғи ресурстық қатынастар – салалық. Олар эко-

номикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру көзі болып табы-

латын жекелеген табиғи объектілер мен табиғи ресурстарға қа-

тысты қалыптасады. Оларға төмендегілер кіреді:  
– жерді қорғау; 
– жер қойнауын қорғау қатынастары; 
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– орманды қорғау; 
– су қорғау; 

– жануарлар əлемін қорғау қатынастар; 
– атмосфералық ауаны қорғау бойынша қатынастар. 

5) Материалдық экологиялық құқықтық қатынастар эколо-

гиялық құқықтық қорғауға жататын, нақты заттық объектілерге 

қатысты туындайды. 

6) Процессуалдық экологиялық қатынастар табиғатты қор-

ғау қызмет тəртібін қамтамасыз ету бойынша туындайды. 
7) Реттеуші жəне қорғаушы экологиялық қатынастар.    
Реттеуші экологиялық қатынастар қатарына қоршаған ор-

таны қорғау шараларын іске асыру саласында қалыптасатын 
құқықтық қатынастар жатады. 

Қорғаушы экологиялық қатынастарға қоршаған ортаны қор-

ғау саласындағы заңмен белгіленген талаптарды орындамаған 
үшін жауапкершілікке тартумен байланысты құқықтық қаты-

настар жатады. 

 

Экологиялық құқық катынастарының субъектілері 
жəне объектілері 

Құқықтық қатынастардың құрамына келесі элементтер кіреді: 
субъект, объект жəне мазмұны. 

Құқықтық қатынастардың қатысушылары (субъектілері): 
– мемлекет; 
– мемлекеттік органдар; 
– жеке тұлғалар; 
– заңды тұлғалар.  
Экологиялық құқықтық қатынастар субъектiлерi ретінде 

Қазақстан Республикасын, мемлекеттiк органдарды, жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдарын, жеке жəне заңды тұлғаларды та-

ниды. 
Қазақстан Республикасы субъект ретінде экологиялық құ-

қықтық қатынастарға табиғи ресурстардың меншік иесі ретінде 
қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.  

Мемлекеттік органдар экологиялық құқықтық қатынастарға 
қоршаған ортаны қорғауды басқару аясында қатысады. Олар 
қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаның мониторингі жəне 
т.б. жөніндегі шараларды жоспарлауда əрекет етеді. 



32 

Заңды тұлғалар экологиялық-құқықтық қатынастардың қа-

тысушылары болып табылады. Заңды тұлғалар оларға табиғи 
ресурстарды меншікке немесе пайдалануға берген кезден бастап 
экологиялық құқықтық қатынастарға қатысады. 

Экологиялық қатынастардың субъектілері – Қазақстан 
Республикасының азаматтары, шетел азаматтары, азаматтығы 
жоқ адамдар. Жеке тұлғалар қоршаған ортаны сақтауға міндетті, 
ал əрбір адам қолайлы қоршаған ортаға құқылы.  

Экологиялық құқықтық қатынастардың қатысушылары оған 
келесі түрде қатысады: 

1) экологиялық құқықтар мен міндеттерді тасымалдау-

шылар; 
2) шаруашылық немесе басқа қызметтің субъектілері (соның 

ішінде, табиғи ресурстардың меншік иесі ретінде заңмен қа-

растырылған табиғатты пайдаланушылар); 
3) қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық құқықтарды 

қорғау саласында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар. 
Экологиялық қатынастардың объектілерін, шартты түрде 

үш санатқа бөліп қарастыруға болады: 
– интеграцияланған объект – қоршаған орта; 
– дифференциалды объект – жеке табиғи объектілер, яғни 

жер, жер қойнауы, жер үсті жəне жер асты сула- 

ры, ормандар, өсімдіктер мен жануарлар əлемі жəне т.б. 

– ерекше қорғалатын объектілер: мемлекеттік табиғи 
қорықтар, табиғи қорықтар, ұлттық табиғи жəне ден-

дрологиялық саябақтар, табиғат ескерткіштері, сирек 
кездесетін өсімдіктер мен жануарлар түрлері жəне олар-

дың мекендеу орталары. 
Табиғи объектілердің үш белгісі бар: 
– табиғи шығу тегі; 
– табиғаттың экологиялық жүйесімен өзара байланыс; 
– сыртқы тіршілікті қамтамасыз ету функциялары. 
Табиғи объектілерге мыналар жатады: жер, минералдық 

ресурстар, топырақ, жер үсті жəне жер асты сулары, ормандар, 
жануарлар əлемі, флора, микроорганизмдер, табиғи ландшаф-

тар, мемлекеттік табиғи қорықтар, табиғи қорықтар, ұлттық 
табиғи жəне дендрологиялық парктер, табиғи ескерткіштер, 
сирек өсімдіктер мен жануарлар түрлері жəне олардың мекен- 
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дейтін орталары, атмосфераның озон қабаты, жақын жердегі 
ғарыштық кеңістік. 

Қазақстан Республикасыны Экологиялық кодексінің 7-ба-

бына сəйкес қорғау объектілері болып табылады: 
–  жер, жер қойнауы, жер үсті жəне жер асты сулары; 
– атмосфералық ауа; 
– ормандар мен басқа өсімдіктер;  
– жануарлар əлемі, тірі ағзалардың гендік қоры; 
– табиғи экологиялық жүйелер, климат жəне Жердің 

озондық қабаты; 
– ерекше қорғауға ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

жəне мемлекеттік табиғи-қорықтық қордың объектілері 
жатады. 

Сонымен қатар қорғауға басқа да объектілер де жатады: 
табиғи, табиғи-антропогенді объектілер, табиғи экологиялық 
жүйелер, табиғи кешендер, табиғи ландшафтар, табиғи ресурс-

тар, табиғи ортаның бөлшектері.  
Құқықтық қатынастардың объектілері болып сонымен қатар 

олардың субъектілерінің əрекеті де табылады. Осылай, мысалы, 
егер шаруашылық субъект бекітілген нормативтерден асып 
түсетін қоршаған ортаны ластауды жүзеге асырса, онда ол 
ағымдағы заңнамаға сəйкес жауапкершілік тартылады, сонымен 
қатар сотқа оның əрекетінің тоқталуы туралы талап түсірілуі 
мүмкін. Бұл жағдайда құқықтық қатынастардың объектісі су-

бъектінің əрекеті болады. 
Экологиялық құқықтық қатынастардың мазмұнын осы құ-

қықтық қатынастар қатысушыларының құқықтары мен міндет-

тері құрайды. 
Экологиялық қатынастар субъектілерінің құқығы заңмен 

қарастырылған мүмкін тəртіптің шегін көрсетеді:  
– белгілі əрекетті (əрекетсіздікті) жасауға құқық; 
– басқа құқық қатынастары субъектілерінен белгілі əре-

кетті жəне заңсыз əрекеттер мен оның салдарынан қор-

ғауды талап етуге құқық. 
Экологиялық құқықтық қатынастар міндеттері заңмен 

қарастырылған тиісті əрекеттерді ұсынады, яғни заңмен 
қарастырылған белгілі əрекеттерді (немесе белгілі əрекеттерді 
жасамау) экологиялық құқықтық қатынастар субъектілерінің 
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жасау міндеттері. Мысалы, ҚР Конституциясы əр азаматтың 

табиғат пен қоршаған ортаны сақтап, табиғи байлықтарға 
мұқият қарауын бекітеді (58-бап). 

 

Экологиялық құқық катынастарының пайда болуы, 
өзгертілуі жəне тоқтатылуы 

Экологиялық құқықтық қатынастардың туындауы, өзгеруі 
жəне тоқтатылуының негіздемесі заңи фактілер болып табы-

лады. Олар адамның ерік-жігеріне (заңды оқиғаларға) қарамас-

тан жүзеге асырылған нақты шынайы фактілер жəне адам-

дардың саналы қызметінен (заңды əрекеттер) туындайтын іс-

əрекеттер.  

Заңи фактілерді келесі топтарға бөлуге болады: 
– құқық құрушылар, яғни экологиялық құқықтық қаты-

настардың туындауына негіз болатын əрекеттер мен жағ-

дайлар (мысалы, бекітілген тəртіпте суды пайдалануға 
рұқсат алу);  

– құқықты өзгерту, яғни қалыптасқан құқықтық қатынас-

тардың өзгеруін тудыратын əрекеттер мен жағдайлар 
(мысалы, объектіні қорғаудың объективті қажеттілігінің 
туындауы осы объектіні пайдалану құқықтарының шек-

теуін немесе тоқтатылуын тудыруы мүмкін); 
– құқықты тоқтатушы, яғни экологиялық құқықтарын тоқ-

татуға əкелетін əрекеттер мен жағдайлар (мысалы, жа-

нуарлар əлемін пайдаланудың белгіленген мерзімінің 
өтуі). 

Экологиялық құқықтық қатынастардың пайда болуының ең 
көп тараған негіздері болып шаруашылық жəне өзге де қызметті 
жүзеге асыру кезінде экологиялық талаптарды сақтауға байла-

нысты азаматтар мен заңды тұлғалардың əрекеттері табылады. 

Əрекеттерді екі топқа бөлуге болады:  
− құқыққа сай, яғни экологиялық нормалар мен принцип-

терге сəйкес əрекеттер; 
− құқыққа сай емес, яғни қоршаған ортаны қорғау ереже-

лерін бұзатын жəне табиғи ортаға немесе адам денсау-

лығына зиян келтіретін əрекеттер. 

Экологиялық құқықтық қатынастардың тоқтатылу негіз-

дерін екі топқа біріктіруге болады: 
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– табиғат пайдаланушының еркіне байланысты жүзеге 
асатын (табиғи ресурсты пайдаланудан бас тарту жəне 
тиісінше оны қорғау міндеттемелерінің тоқтауы); 

– мемлекеттік органдардың еркіне байланысты жүзеге 
асатын (мысалы, соттың шешімі негізінде табиғат пайда-

ланушы қызметін əкімшіліктік тоқтата тұру).    

Əрекетсіздік (заңи факт) – табиғат қорғау заңнамасының 
талаптарын бұзу болып табылатын құқық субъектілерінің өз 
міндеттерін тиісті деңгейде орындамауы. Мысалы, əрекетсіздік 
мұнай жəне газ құбырларының жарылуына, қоршаған ортаның 
ластануы мен жойылуын тудыратын басқа да техногенді 
төтенше жағдайлар мен апаттарға əкеліп соқтырады. 

Экологиялық құқықтық қатынастардың туындауы немесе 
тоқтатылуы үшін кейде бірнеше заңды фактілер (фактілер 
құрамы) қажет. Мысалы, шаруашылық кəсіпорынның қызметін 
бастау үшін жобалық құжаттамаға мемлекеттік сараптамасының 
оң қорытындысы, жер учаскесін беру туралы мемлекеттік билік 
органдарының актісі жəне т.б. берілетін құрылысқа рұқсат алу 
қажет.  

Экологиялық құқықтық қатынастардың туындауының негіз-

дері болып құқыққа сай заңды факт-əрекеттер табылады. Олар: 
мемлекеттік органдардың актілері, шарттар, сот шешімдері 
(мысалы, экологиялық құқық бұзушылықпен азаматқа келті-
рілген шығынды өтеу жағдайларында). 

Кейбір жаңдайларда экологиялық құқықтық қатынастардың 
туындауы үшін оқиға немесе əрекеттер қарастырылмаған, құ-

қықтық қатынастар заңның тікелей көрсетілуінен туындайды. 

Мысалы: жалпы табиғат пайдалану кезінде азаматтар жеміс пен 
жидек теруге, немесе елді мекендердің (жолдар, алаңдар, жаға-

жайлар жəне т.б.) ортақ пайдалану жерлерінде бола алады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Мемлекеттің экологиялық функциясы дегеніміз не? 

2. Экологиялық құқықтың түсінігі мен пəнін ашып көрсетіңіз.  
3. Экологиялық құқық əдістерінің түсінігі мен түрлерін атаңыз.  
4. Экологиялық құқықтың жалпы жəне арнайы қағидаларына сипаттама 

беріңіз.  
5. Экологиялық құқықтың жүйесі қандай бөлімдерден тұрады? 
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6. Экологиялық құқықтың басқа құқық салаларымен ара қатынасы 
қандай? 

7. Экологиялық құқық қатынастарының түсінігін жəне мазмұнын ашып 
көрсетіңіз.  

8. Экологиялық қатынастардың түрлерін атаңыз.  
9. Экологиялық құқық катынастардың субъектілері мен объектілеріне 

сипаттама беріңіз.  
10. Экологиялық құқық қатынастардың пайда болу, өзгертілу жəне тоқта-

тылу негіздері қандай? 
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2-тақырып 
 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ  
ЖƏНЕ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ 

 

 

 

Экологиялық құқықтың пайда болуы, өркендеуі жəне бола-

шағы. Қазақстан Республикасының Табиғатты пайдалану жəне 
қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарынының негізгі даму 
кезеңдері. Экологиялық құқықтың қайнар көздерінің түсінігі, 
ерекшіліктері жəне жіктелуі. Қазақстан Республикасының Конс-

титуциясы жəне экологиялық құқықтық ережелер мен талаптар. 
Табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау туралы 
жалпы жəне арнайы заңдар. ҚР Экологиялық кодексі – жалпы 
сипаттамасы жəне экологиялық қатынастарды құқықтық реттеу-

дегі оның маңызы. Үкіметтің экологиялық-құқықтық актілері. 
Жергілікті өкілді жəне атқарушы органдардың экология-

құқықтық актілері. Экология жəне табиғатты пайдалану жөнін-

дегі халықаралық конвенциялар, мемлекетаралық келісімдер 
мен шарттар. 

 

Экологиялық құқықтың пайда болуы, өркендеуі жəне 
болашағы 

Тіршіліктің пайда болуынан бастап қоғамның дамуы – қор-

шаған ортаға өз əсерін тигізіп, оны өзгертті. Табиғатқа, сонымен 
қатар адамға қатысты зиянды нəтиже білімнің қоршаған табиғи 
ортаны, адам өмірінің табиғи жағдайларын қамтамасыз ету зан-

дылықтарын жəне т.б. қалпына келтіру, сақтау, тиімді пайда-

лану мен қорғауға бағытталған белгілі бір саланың дамуын 
қажет етті. Халықаралық қоғамдастық қазіргі заманның ауқым-

ды мəселелерін белгіледі: экологиялық дағдарыс, қоршаған 
ортаны қорғау.  

«Экология» термині XIX ғасырдың соңында пайда болды. 
Ғылыми терминологияда алғаш рет «экология» сөзін 1886 жылы 
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неміс биология ғалымы Гекель енгізді, жəне  оның қолдану аясы 
тек қана ғылыми биология болды. Грек тіліндегі «экология» сөзі 
«үй туралы ғылым» дегенді білдіреді (oikos – үй, тұру, logos – 

ілім). 
Алдымен экология биологияның бөлігі ретінде дамыды. Тар 

мағынада экология (биоэкология) организмдердің (жеке тұлға-

лар, популяциялар, қауымдастықтар) өзара жəне қоршаған ор-

тамен қарым-қатынасын зерттейтін биологиялық ғылымдардың 
бірі болып табылады. Биоэкологияның (жалпы экология) зерт-

теу пəні қоршаған ортамен өзара əрекеттесуде ағзалық, попу-

ляциялық-түрлік, биоценотикалық жəне биосфералық деңгейлер 
объектілерінің қоршаған ортамен əрекеті болып табылады.  

Жалпы мағынада, экология (жаһандық экология) – табиғат 
пен қоғамның өзара əрекеті туралы табиғи жəне əлеуметтік 
ғылымдардың деректерін синтездейтін күрделі (пəнаралық) 
ғылым. Ғаламдық экологияның міндеті – табиғат пен қоғам 
арасындағы өзара əрекеттесу туралы заңдарды зерделеу жəне 
осы өзара əрекеттестікті оңтайландыру болып табылады.  

Қалай болғанда да, кез келген қоғамдық қатынастарды 
құқықтық реттеу арқылы жүзеге асыру керек. Бүгінгі күні эко-

логиялық құқық – дербес пəні бар, қалыптасу жəне даму саты-

сынан өткен құқық салаларының бірі. Сонымен қатар эко-

логиялық құқық – бұл ғылым жəне оқу пəні. Экологиялық ко-

дексті қабылданған соң жəне ол күшіне енгеннен кейін соңғы 
жылдары қоршаған ортаны қорғау заңнамасын дамытудың жаңа 
кезеңі орын алды. Бүгінде жеке заң салаларын «жасылдандыру» 
үрдісі келді. 

Құқықтық реттеу объектісін ескере отырып, экологиялық 
заңнаманы дамытудың екі негізгі тəсілі бар – интеграциялы 
жəне диффиренциалды. 

Интерграциялы көзқарас шеңберінде тұтастай алғанда 

бірыңғай объект ретінде табиғи ортаға қатысты қоғамдық 

қатынастарды реттеу жөніндегі міндеттер шешілді. 
Дифференциалды көзқарас əртүрлі қатынастарды реттеуге 

байланысты, оның ішінде жеке табиғи объектілерді – жерді, жер 

қойнауын, суды, ауаны, ормандарды, өсімдіктер мен жануарлар 
əлемін пайдалану мен қорғауды қоса алғанда, заңның дамуы 
болып табылады. Əдебиетте мұндай көзқарас салалық деп аталады.   
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Экологиялық құқықты дамытуға дифферциалды жəне ин-

теграциялы тəсілдер объективті негізге ие. Осылайша, жерді, 
суды, ормандарды жəне басқа да табиғи ресурстарды пайдалану 
мен қорғау жөніндегі қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу 
қажеттілігі əрбір объектінің ерекшелігін ескере отырып, қоғам-

ның толыққанды реттеудегі мүддесі арқылы айқындалады.  
Бұл саланы дамытуға интегралды көзқарас объектінің бір-

тұтастығынан көрінеді – табиғат (қоршаған табиғи орта), таби-

ғаттағы процестер мен құбылыстардың өзара байланысы мен 
тəуелділігіне байланысты. Табиғатты дамыту заңдарына байла-

нысты судың, жердің, атмосфералық ауаның жай-күйінің өзгеруі 
бүкіл табиғи ортаға тиісті өзгерістер əкеледі. Осының барлығы 
қоғамдық экологиялық қатынастарды реттеудің бірыңғай көз-

қарастарын, жалпы қағидаттары мен тетіктерін талап етеді. 
Қоғам мен табиғат арасындағы өзара іс-қимыл саласында 
салалық заңнамаларда – жер, тау-кен жəне басқа да мəселелер 
бойынша шешілмейтін көптеген құқықтық мəселелер бар. 
Мұндай проблемалар, атап айтқанда, өндіріс пен тұтынудың 
қатты қалдықтарын, уытты жəне радиоактивті заттар мен мате-

риалдарды, агрохимикаттарды өңдеуді, жоспарланған қызметтің 
қоршаған ортаға əсерін реттеуді жəне бағалауды, қоршаған 
ортаға əсерді бағалауды, экологиялық сертификаттауды, аудитті 
жəне т.б. қамтиды.  

Экологиялық заңнаманың одан əрі дамуы қалай жүру керек? 
Осы немесе өзге тəсілді басым дамыту туралы мəселені көтеру 
дұрыс па? Экологиялық реттеудің дифференциалды жəне инте-

гралды тəсілі қаншалықты іске асырылуы керек?  
Бір жағынан, тиісті əлеуметтік қатынастарды осы жəне 

басқа тəсіл арқылы құқықтық реттеу көлемі жалпы жəне нақты 
аралық қатынастардың ішкі заңдарымен анықталады. Екінші 
жағынан, құқықтық реттеу саласы қоғам дамуының нақты ке-

зеңінде қоғамның экологиялық мүдделері мен заңның қолданы-

луы нəтижесінде қол жеткізілетін мақсаттармен анықталады. 
Сонымен бірге бұл тəсілдердің даму басымдықтарын анық-

тау үшін ғылыми жəне тəжірибелік аспектілер де заңды жəне 
маңызды. Бұл табиғат біртұтастылығы заңын, онда пайда 
болаты процестердің өзара байланысы мен ондағы дамып келе 
жатқан құбылыстарды жəне экологиялық заңнаманың интегра-
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цияланған тəсілді қабылдауы қажет болатын заң актілерін 
қабылдауға негізделген. Оның шеңберінде табиғат, əдістер мен 
құралдарға қатысты осы саладағы үйлесімді өзара іс-қимылды 
дамытуды қамтамасыз ететін жалпы табиғи қағидалар тұжы-

рымдалады, олар табиғат объектілері мен ресурстардың нақты 
сипатын есепке ала отырып, табиғат қорғау заңнамасына айна-

лады. 

 

Қазақстан Республикасының Табиғатты пайдалану жə-

не қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарынының негізгі 
даму кезеңдері 

Кез келген мемлекеттің қалыптасу үдерісі өзінің құқықтық 
логикасына ие жəне қоғамның əлеуметтік-экономикалық мүд-

делерінің көрінісі болып табылады. Бұл заңның қандай да бір 
саласын қалыптастыруға объективті əсер ететін əлеуметтік жəне 
экономикалық қажеттіліктер жəне осы нысанның жəне осы 
мазмұнның нормативтік актісін қабылдау қажеттігін түсіндіреді. 
Қазіргі таңдағы экологиялық заңнама бір күнде қалыптаспаған. 
Ол өз дамуында үш кезеңнен өтті жəне Қазақстан Республикасы 
тəуелсіздік алған сəттен басталды жəне экономикадағы нарық-

тық құрылымдарды құрудан басталады. Қазақ КСР-інің мемле-

кеттік егемендігі туралы декларация жəне кейіннен Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттің тəуелсіздігі туралы заңы Қазақ-

стан халықтарының табиғи ресурстарға деген құқығын айқын 
тұжырымдады. 

Экологиялық заңнаманың даму кезеңдерін төмендегідей 
жіктеуге болады.  

Бірінші кезең. Тəуелсіз Қазақстанның табиғатты қорғау 
заңнамасының алғашқы кезеңі 1991 жылы 18 маусымда Қазақ 
КСР-ның «Қазақ ССР-дегі қоршаған ортаны қорғау туралы» 
Заңымен басталды жəне 1997 жылы «Қоршаған ортаны қорғау 
туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегі 
Заңын қабылдаумен аяқталды. Осы кезеңде табиғи ресурстар-

дың жекелеген түрлерін қорғауды реттейтін бірқатар кодифи-

кациялық заң актілері қабылданды. Сонымен 1992 жылы «Жер 
қойнауы жəне минералдық шикізатты өңдеу» туралы кодекс, 
«Семей сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдары-

нан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтік қорғау туралы», 
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«Арал теңізінің экологиялық апат салдарынан зардап шеккен 
азаматтарды əлеуметтік қорғау туралы» заңдары; 1993 жылы – 

Орман кодексі, Су кодексі, Қазақстан Республикасының «Жа-

нуарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану тура-

лы» заңы; 1994 жылы Қазақстан Республикасының «Халық- 

тың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» 

заңы қабылданды. 1995 жылы 28 маусымда, «Мұнай туралы»;  
1996 жылғы 27 қаңтар «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайда-

лану туралы» заңдық күші бар Жарлықтарына қол қойды. 
Екінші кезең (1997-2006 ж.) Республиканың экологиялық 

заңнамасын дамыту экологиялық нормативтік құқықтық акті-
лердің жүйесімен кемшіліктерді барынша жоюға бағытталған 
экологиялық заңнаманың қарқынды дамуымен сипатталады. 

Осы кезеңде қоршаған ортаны қорғаудың ең маңызды заңы 
«Қоршаған ортаны қорғау туралы» 1997 жылғы 15 шілдедегі 
19 баптан, 89 мақаладан тұратын Заң болды. Қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі жаңа заңнамаға қажеттілік артты, оған елдегі 
экологиялық дағдарыс себеп болды. Табиғи тепе-теңдік, эколо-

гиялық тұрақтандыру, қолайлы қоршаған ортаны сақтау  мəсе-

лелері туындаған ретте 1991 жылғы заңның кемшіліктері анық-

тала бастады. Ең бастысы, заңның идеологиясы жаңа жағдай-

ларға жарамсыз болды. Заң əкімшілік қатынастарға негізделген 
жəне басқару органдарына қатаң тəуелді болатын мемлекеттік 
кəсіпорындармен қарым-қатынас жасауға арналған. Нарықтық 
қатынастардың, табиғат қорғау қатынастарының жаңа субъек-

тілерінің пайда болуы олармен қатынастарды заңнамалық тұр-

ғыда қамтамасыз ететін мəселені күрт көтерді. «Қоршаған орта-

ны қорғау туралы» заң қазіргі жəне келешектегі ұрпақ мүддесі 
үшін қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі таңдағы құқықтық, 
экономикалық жəне əлеуметтік негіздерін анықтады жəне 
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, шаруашылық жəне 
өзге де қызметтің табиғи экологиялық жүйелерге зиян келтіруін 
тоқтатуға, биологиялық алуантүрлілікті сақтауға жəне таби-

ғатты тиімді пайдалануды ұйымдастыруға бағытталды. Осы 
заңда қоршаған ортаны қорғау саласындағы азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктердің құқықтары, міндеттері, қоршаған 
ортаны қорғау, табиғи ресурстар жəне табиғатты пайдалану 
саласындағы мемлекеттік органдардың жəне жергілікті өзін-өзі 
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басқару органдарының құзыреттілігі сияқты маңызды мəселелер 
белгіленді, табиғат пайдалануды жүзеге асырудың маңызды 
шарттары мыналар болып табылады: лимиттер мен квоталар, 
табиғат пайдалану рұқсаттары, мемлекеттік реттеу, табиғат 
пайдаланудың мемлекеттік жүйесін жəне табиғатты қорғауды, 
мемлекеттік есепке алуды жəне табиғи ресурстардың мемле-

кеттік кадастрларын, экология саласындағы мемлекеттік жəне 
құқықтық басқару тетіктерінің жекелеген элементтерін, қорша-

ған ортаны қорғаудың экономикалық механизмін, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы стандарттау, стандарттау жəне ат-

тестаттауды кешенді пайдалану схемаларын, экологиялық жəне 
экология саласындағы сараптама, экологиялық, ғылыми жəне 
мəдени құндылықтарды қоршаған ортаны қорғау құралдары, 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақ-

тастық жəне т.б. жағдайлар бекітілді. Қазақстан Республикасы-

ның «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңының кейбір тарау-

ларын əзірлеу кезінде маңызды экологиялық заңдар қабылданды. 
1997 жылдың 18 наурызында «Экологиялық сараптама тура-

лы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 1997 жылғы 
15 шілдеде «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 

Экологиялық заңнаманы дамытудың негізгі бағыттары 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 қыр-

күйектегі Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 
құқықтық саясат тұжырымдамасымен анықталды. Тұжырымда-

маға сəйкес, қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы жетіл-

діру мақсатында мыналарды енгізу үшін қажетті заңдар мен 
нормативтік актілерді əзірлеу көзделген: экологиялық сақтанды-

ру жүйесі; мемлекеттік бақылаудың неғұрлым жетілдірілген 
жүйесі, браконьерлікті жəне орманды бұзуды болдырмау, жа-

уапты тұлғаларды жазалаудың жəне қоршаған ортаға келтіріл-

ген залалдың орнын толтырудың қамтамасыз етілуіне кепілдік 
беру; мемлекеттік экологиялық мониторингтің бірыңғай жүйесі; 
суперстатизацияланған нормативтердің қоршаған ортасын 
ластайтын кəсіпорындарда міндетті экологиялық аудит жүргізу; 
коммуналдық жəне өнеркəсіптік қалдықтарды басқару жүйесі; 
қоршаған ортаның ластануын болдырмау жəне алдын-алу үшін 
қосымша экономикалық құралдар. 
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Құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру, сондай-ақ 
нарықтық қатынастарды дамыту жəне тиісті ұйымдастырушы-

лық жəне экономикалық құрылымдарын қалыптастыру, мем-

лекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің ара-

жігін ажырату арқылы мемлекеттік басқарудың қоғамдық 
саласын жетілдіру, сондай-ақ ол қажетті суды жақсарту үшін 
жасалған жаңа жағдайларда табиғи ресурстарды дамытуға терең 
трансформация, жер, орман заңнамасы жəне оның негізінде су, 
жер жəне су ресурстарын басқару жүйесін бейімдеу, орман 
ресурстарын уақыт талабына қарай пайдалану. Осылайша, осы 
кезеңде мынадай маңызды заңнамалық актілер қабылданды: 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы «Атмо-

сфералық ауаны қорғау туралы» Заңы, 2003 жылғы 20 маусым-

дағы Жер кодексі, 2003 жылғы 8 шілдедегі Орман кодексі,  
2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі, 2006 жылғы 7 шілдедегі 
«Арнайы қорғалатын табиғи аумақтар туралы», 2005 жылғы  
13 желтоқсандағы «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы» 
2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар əлемін қорғау, өсіру жəне 
пайдалану туралы» Заңдар. 

Осы кезеңде табиғат қорғау заңнамасы мынадай ерекше-

ліктерге ие болды. Біріншіден, экономикалық, əлеуметтік жəне 
саяси салаларда түбегейлі өзгерістер Орман, Су жəне Жер Ко-

дексінің жаңа нұсқасын қабылдауға алып келді. Екіншіден, 
табиғат қорғау заңнамасы үнемі экономикалық тетіктерді қол-

данады. Мысалы, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
экономикалық механизмі экологиялық тəуекелдерді сақтандыру 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық да-

муының жаңа кезеңінде – орнықты дамуға көшудегі экология-

лық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Рес-

публикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы №1241 
Жарлығымен Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға 
арналған Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы бекітілді. 
Олардың ішінде: экологиялық қауіпсіздіктің жəне табиғатты 
қорғаудың маңызды мəселелерінің, соның ішінде іргелі мəсе-

лелердің ғылыми зерттеулерінің озық дамуын қамтамасыз ету; 
қоршаған ортаны бақылаудың бірыңғай жүйесін енгізу; 
экологиялық аймақты бөлу жəне Қазақстан Республикасының 
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аумағын арнайы карталау. Экологиялық қауіпсіздік концепция-

сы Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі стратегия-

лық жоспарына сəйкес жəне 1992 жылғы Рио-де-Жанейро қор-

шаған орта жəне даму туралы декларациясының қағидаттары 
мен XXI ғасырдағы күн мəселесінің негізгі тұжырымдарын, 
сонымен қатар Йоханнесбург қаласындағы тұрақты даму сам-

миті шешімдерін ескере отырып «Қазақстан – 2030» стратегия-

сының артықшылықтарына сүйене отырып жасалған. Қоршаған 
орта жағдайының нормативтік көрсеткіштеріне жететін эко-

логиялық қауіпсіздіктің қолайлы сатысын қамтамасыз ету 
аталған Конвенция жағдайларының сатылы жүзеге асырылуын 
болжайды. 

Үшінші кезең. Қазақстанның экологиялық заңнамасын 
дамытудың келесі кезеңі 2007 жылы Қазақстан Республика-

сының Экологиялық кодексінің қабылдануы болды. Экология-

лық кодекс Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың 2006 жылғы 1 наурызда-

ғы Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан дамуындағы жаңа 
алға басу қарсаңында» атты Жолдауында қойылған міндеттерді 
іске асыру мақсатында əзірленді. Бұл стратегиялық құжат 
еліміздің əлемнің бəсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына 
кіруі үшін халықаралық стандарттарға сəйкес экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған экологиялық заңна-

маны реформалау міндетін қойды. 
Экологиялық кодекс экологиялық заңнамаға енгізілген 

барлық оң өзгерістерді қамтитын қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін негізгі күрделі 
заңнамалық актіге айналды. 

Оның қабылдануына байланысты жəне заңға тəуелді бір-

қатар «Экологиялық сараптама туралы», «Атмосфералық ауаны 
қорғау туралы», «Қоршаған ортаны қорғау туралы» сияқты 
заңдар жəне заңға тəуелді бірқатар актілер өз күшін жоғалтты. 
2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Эко-

логиялық кодексі Қазақстан Республикасының аумағындағы 
қоршаған ортаны қорғау, қалпына келтіру жəне сақтау, табиғи 
ресустарды пайдаланумен жəне қоршаған ортаға əсер етумен 
байланысты шаруашылық немесе өзге де қызметті жүзеге асыру 
кезінде табиғи ресурстарды пайдалану жəне орнын толтыруға 
байланысты қатынастарды реттейді. 
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Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі нормала-

рының басым көпшілігі қоршаған ортаны қорғауға қатысты. 
Кодекс құқықтық қорғауға жататын табиғат объектілерінің тізбе-

сін белгілейді, экономикалық жəне өзге де қызметтің негізгі эко-

логиялық талаптарын анықтайды. Қоршаған ортаны қорғау, қор-

шаған ортаны қорғау жəне білім беру саласындағы бақылау тура-

лы ережелерді, қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекет-

тік органдар мен басқару жүйесін белгілейтін ережелерді қамтиды. 
Кодекс Жалпы бөліктен жəне Арнайы бөлімнен, 9 бөлімнен, 

47 тараудан жəне 326 баптан тұрады. Жалпы бөлім 7 тараудан 
тұрады: жалпы ережелер; қоршаған ортаны қорғау, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы техникалық реттеу, қоршаған ортаға 
əсерді бағалау саласындағы қызметті лицензиялау, экологиялық 
сараптама, экологиялық рұқсаттар, экологиялық аудит, қор-

шаған ортаны қорғауды жəне қоршаған ортаны қорғауды 
экономикалық реттеу, қоршаған ортаның мониторингі; эколо-

гиялық мониторинг жəне кадастрлар, экологиялық апаттық 
аймақтар мен экологиялық апаттар, қоршаған ортаны қорғау 
жəне білім беру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы зерт-

теулер мен халықаралық ынтымақтастық. 
Арнайы бөлім екі бөлімнен тұрады: экологиялық жəне басқа 

да іс-шараларды жүзеге асыруға қойылатын экологиялық 
талаптар жəне экологиялық құқықбұзушылықтар үшін жауап-

кершілік жəне экологиялық дауларды шешу. 
Қазақстан Республикасында экологиялық саясаттың құ-

қықтық негіздері халықаралық құқық ескеріле отырып жəне 
əмбебап экологиялық қауіпсіздік басымдылығы, əрбір адамды 
экологиялық қолайлы жағдайларда өмір сүру құқығымен қам-

тамасыз ету, қоршаған ортаны ластауды жəне табиғи ресурс-

тарды тиімсіз пайдалануды тоқтату, халықаралық деңгейде 

танылған критерийлер бойынша қоршаған ортаның жағдайына 
бақылау жасау, қоршаған ортаны қорғау туралы ақпаратпен 
кедергісіз жəне еркін алмасу жəне алдыңғы қатарлы ресурс 
үнемдейтін технологиялармен жұмыс жасау, мемлекеттердің 
өзара түсінісушілігі жəне олардың арасында туған дауларды 
бейбіт түрде шешу қағидаттарына сəйкес құрылады. 

Қазақстан климаттың өзгеруі, шөлейттену жəне биоалуан-

түрлілікті сақтау мəселелері бойынша маңызды халықаралық 
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конвенцияларға қосылды, Орхус пен Еуропалық Экономикалық 
Комиссияның (ЕЭК) трансшекаралық конвенцияларын ратифи-

кациялады, БҰҰ тұрақты даму жөніндегі комиссиясының мүше-

сі болды.  

Қазақстанның халықаралық экологиялық ынтымақтастыққа 
қатысуы біздің еліміздің экологиялық саясатының ажырамас 
бөлігі болып табылады. Халықаралық ынтымақтастық саласын-

дағы экологиялық саясатты жүзеге асыру бұрын қабылданған 
халықаралық конвенциялар мен келісімдерге қосылу, өңірлік 
немесе екіжақты ауқымдағы жаңа халықаралық шарттар жасасу, 
одан кейін ұлттық деңгейде заңнамалық шараларды қабылдау 
арқылы жүзеге асырылады. Қазақстанның халықаралық эколо-

гиялық конвенциялардағы жұмысына қатысуы елді жаһандық 
экологиялық үдеріске қосу. 

Экологиялық мəселелермен айналысатын көптеген ха-

лықаралық келісімдер бар: жалпыға ортақ жəне тікелей қор-

шаған ортаны қорғауға бағытталған келісімдер; жанама эко-

логиялық мəселелермен байланысты; қоршаған ортаны қор- 

ғау бойынша арнайы бөлімдерді қамтитын күрделі келісім- 

дер. 
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында қоршаған 

ортаны қорғау туралы 22 халықаралық конвенция, 10-ға жуық 
кодекстер мен 18 заң, сондай-ақ қоғам мен табиғат арасындағы 
өзара əрекеттесудің нақты салаларын тікелей немесе жанама 
түрде реттейтін жəне қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

қолданыстағы заңнаманы сипаттайтын 300-ден астам арнайы 
заң бар. 

 

Экологиялық құқықтың қайнар көздерінің түсінігі, 
ерекшеліктері жəне жіктелуі 

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының, кез 

келген басқа құқық саласы сияқты, өзіне тəн қайнар көздері бар, 
олар арқылы экологиялық қатынастарды құқықтық реттеу 
қамтамасыз етіледі. 

Табиғи ортада адамдардың дұрыс мінез-құлық шараларын 
белгілеу арқылы экологиялық қалпына келтіру жəне өсімдіктер 
мен жануарлар əлемінде экологиялық тепе-теңдік пен үйлесім-

ділік қамтамасыз етіледі. 
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 Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының 
қайнар көздері болып құрамында экологиялық құқықтық нор-

малар мен талаптары бар немесе экологиялық табиғат қорғау 
бағыттағы жəне сипаттағы нормативтік құқықтық актілер ғана 
танылады. Сонымен қатар халықаралық құқықтық нормалар да 
экологиялық құқықтың қайнар көздері болып табылады.      

Экологиялық құқықтың қайнар көзі ретінде танылу үшін 
нормативтік құқықтық акт белгілі бір талаптарға сай болуы ке-

рек: 
а) объективті түрде анықталынған нысан – заң, Президент-

тің жарлығы, Үкіметтің қаулысы, министрліктің бұйрығы не-

месе нұсқауы, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімі 
болуы тиіс; 

б) уəкілетті орган қабылдауы тиіс; 
в) заңнамада белгіленген тəртіпке сəйкес қабылдануы тиіс; 

г) ресми жариялануға тиіс. Жарияланбаған заңдар қолда-

нылмайды.   
Экологиялық заңнама өзінің алуан түрлілігімен, даму дина-

микасымен ерекшеленеді, ол ең алдымен, оның құқықтық реттеу 
пəнімен байланысты, оған келесідей элементтер кіреді: 

– қоршаған ортаны қорғау саласында туындайтын қаты-

настар Қазақстан Республикасының аумағында тұратын 
халықтардың өмірі мен қызметінің негізі ретінде (олар-

дың қолайлы ортаға құқықтарын қамтамасыз ету мақса-

тында Қазақстан Республикасының халықаралық шарт-

тарымен, басқа да заңдармен жəне өзге де нормативтік 
құқықтық актілермен реттеледі); 

– табиғат ресурстарын қорғау жəне оларды ұтымды пай-

далану, оларды сақтау жəне қалпына келтіру саласында 
туындайтын қатынастар (Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарымен, Экологиялық кодекс, жер, 
су, орман заңнамасы, жер қойнауы туралы заңдар, жа-

нуарлар дүниесі туралы заңдар, қоршаған ортаны қорғау 
жəне табиғатты пайдалану саласындағы өзге де заңдар-

мен реттеледі);  
– халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылы-

ғын қамтамасыз етуге қажет шамада, қоршаған ортаны 
қорғау саласында туындайтын қатынастар (халықтың 
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санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы 
заңдар мен адамға қолайлы қоршаған ортаны қамтама-

сыз етуге бағытталған заңнамамен, денсаулық сақтау 
туралы заңдармен реттеледі). 

Экологиялық құқықтың қайнар көздерінің жіктемесі: 
1. Нормативтік құқықтық актілер заң күші бойынша заңдар 

жəне заңға тəуелді нормативтiк құқықтық актiлер деп бөлінеді: 
а) заң – аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, 

Қазақстан Республикасының Конституциясында көзделген қағи-

даттар мен нормаларды белгiлейтiн нормативтiк құқықтық акт; 

б) заңға тəуелді нормативтiк құқықтық актiлер – заңнама-

лық жəне сатысы бойынша өзге де жоғары тұрған нормативтiк 
құқықтық актiлердің негiзiнде жəне (немесе) оларды орындау 
үшін жəне (немесе) одан əрі іске асыру үшін шығарылатын, 
заңнамалық актілер болып табылмайтын өзге де нормативтiк 
құқықтық актiлер. Оларға Қазақстан Республикасының Прези-

денті, Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне атқарушы 
органдар, министрліктер мен ведомстволар, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары қабылдайтын актілер. 

2. Реттеу пəні бойынша экологиялық құқықтың қайнар көз-

дерін жалпы жəне арнайы деп жіктеуге болады.  
Жалпы қайнар көздер олардың реттеу пəндерінің кеңдігімен 

жəне экологиялық қатынастармен қатар өзге де қоғамдық қа-

тынастарды қамтитындығымен сипатталады. Мысалы: Қазақ-

стан Республикасының Конституциясы жатады. 
Арнайы қайнар көздер қоршаған ортаны немесе оның эле-

менттерін реттеуге арналған актілер. Олар: Қазақстан Рес-

публикасының Экологиялық кодексі, Қазақстан Республика-

сының Су кодексі, Қазақстан Республикасының Орман кодексі, 
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану 
туралы Қазақстан Республикасының Заңы жəне басқа да актілер. 

3. Құқықтық реттеу сипатына қатысты нормативтік құқық-

тық актілер материалдық жəне процессуалдық болып бөлінуі 
мүмкін. 

Материалдық экологиялық-құқықтық нормалар құқықтық 
қатынастардың қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін, 
сондай-ақ жауапкершіліктерін белгілейді. Материалдық сипат-
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тағы актілерге Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 

Қазақстан Республикасының Заңын жатқызуға болады. 
Процессуалдық сипаттағы экологиялық құқықтың қайнар 

көздері табиғат пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау сала-

сындағы процессуалдық қарым-қатынастарды реттейді. Эколо-

гиялық құқықтың материалдық нормаларының айтарлықтай 
бөлігі бірқатар процессуалдық əрекеттерді тиісінше реттеу мен 
орындау арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Олар, мысалы, 
жерді пайдалануға беру, қоршаған ортаға əсер етудің барынша 
ықтимал нормативтерін əзірлеу, мемлекеттік экологиялық 
сараптаманы жүргізу, экологиялық лицензиялау, экологиялық 
құқықтар мен мүдделерді қорғау жəне т.б. Олар: Қазақстан 
Республикасының Азаматтық процестік кодексі; Қазақстан Рес-

публикасының Қылмыстық процестік кодексі; Қазақстан Рес-

публикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 16 ақпандағы 
бұйрығымен бекітілген мемлекеттік экологиялық сараптаманы 
жүргізу ережелері жəне т.б.   

4. Құқықтың қайнар көздері ретіндегі нормативтік құқық-

тық актілерді шартты түрде кодификацияланған жəне кодифи-

кацияланбаған деп жіктеуге болады. 
Жүйеленген нормативтік құқықтық актілер кодификация-

ланған болып табылады. Нормативтік материалдарды жүйелен-

діру нормативтік іс-əрекеттер процесінде оны қоғамдық қаты-

настарды реттеу жүйесімен сəйкестендіру мақсатында жүзеге 
асырылады. Бұл əрекеттер жоғары сапалы болып табылады жəне 
заңның осы саласы үшін – ең бастысы болады. Экологиялық 
құқықта кодификацияланған актілерге Қазақстан Респуб-

ликасының Экологиялық кодексі, Қазақстан Республикасының 
Орман кодексі, Қазақстан Республикасының Су кодексі жəне 
т.б. жатады. 

Заң күшіне немесе осы нормативтік актіні қабылдайтын 
органға байланысты қайнар көздер қатаң иерархиялық бағы-

ныста орналасады: 
– Қазақстан Республикасының Конституциясы; 
– Қазақстан Республикасының халықаралық келісімдері, 

жалпыға танылған халықаралық құқық нормалары мен 
нормалары; 

– заңдар; 
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– Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік 
құқықтық актілері; 

– Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқық-

тық актілері; 
– министрліктер мен ведомстволардың нормативтік құ-

қықтық актілері; 
– жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік 

құқықтық актілері; 
– жергілікті нормативтік құқықтық актілер; 
– Сот шешімдері. 
 

Қазақстан Республикасының Конституциясы жəне 
экологиялық құқықтық ережелер мен талаптар 

Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 
халықпен қабылданып, Негізгі заң болып саналады. Қазақстан 
Республикасының Конституциясы бүкіл ел аумағында үстем-

дікке, жоғары заңды күшке ие, тікелей жəне барлық ел аума-

ғында қолданылады. Заңдар мен өзге құқықтық актілер Консти-

туияға қайшы келмеуі тиіс. Мемлекеттік билік органдары, жер-

гілікті өзін-өзі басқару органдары, азаматтар мен оның бір-

лестіктері, лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мен заңдарын сақтауға міндетті. Қазақстан 
Республикасының Конституциясы жоғарғы заңдық күшке ие 
жəне мемлекеттің экологиялық доктринасының, экологиялық 
құқық нормалары жүйесінің іргетасы болып табылады. 

Қоршаған ортаны қорғайтын, табиғат пайдалану қатынас-

тарын реттейтін барлық конституциялық нормаларды 3 топқа 
бөлуге болады: 1) өзіндік экологиялық нормалар; 2) құқықтық 
ережелер саласында табиғи ресурстарды, табиғатты пайдалану 
субъектілерінің түрлері мен құқықтық мəртебесін құрайтын 
нормалар; 3) экология саласындағы мемлекеттік билік орган-

дары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құзыретін 
бекітетін нормалар. 

Бірінші топтың əдіснамалық негізі – əркімнің қауіпсіз өмірі 
мен денсаулығы үшін жəне осы құқықты бұзу арқылы келті-
рілген залалды өтеу үшін қабылданған Конституцияның 

31-бабы. Конституцияның 38-бабына сəйкес Қазақстан Респуб-
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ликасының азаматтары табиғатты сақтауға жəне табиғат бай-

лықтарына ұқыптылықпен қарауы тиіс.  
Екінші топқа мемлекеттің табиғи ресурстарға айрықша 

меншігін, жерге меншік құқығы нысандарының алуан түрлілі-
гін, заңның жүзеге асыру мүмкіндіктері мен заңнамалық шек-

теулерін белгілеу мүмкіндігін бекітетін 6-бапты жатқыза ала-

мыз. 
Үшінші топ мемлекеттік билік органдары мен жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының құзіретін белгілейтін кең 
ауқымды Конституцияның бөлімдерінде бар. Олар мемлекеттік 
билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
жалпы құқықтық құзыреті шеңберінде жүзеге асып, салалық 
нақтылауы болмайды. 

 

Табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау 
туралы жалпы жəне арнайы заңдар 

Экологиялық құқықтың негізгі қайнар көзі – Заң. Демек, ол 

жерде адам жəне азаматтың экологиялық құқықтары мен мүд-

делері, оларды қорғау жəне қамтамасыз ету механизмі, қоғам-

дық қатынастарын анықтайтын құқықтық реттеудің негізгі 
мазмұны пара-пар реттелуі тиіс. Заң – қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясаттың бекітілімі.  

Құқық теориясында заң – заң шығарушы билік немесе ре-

ферендумның ерекше тəртібімен қабылданған, халықтың еркін 
танытатын, ең жоғарғы заңдық күшке ие, аса маңызды қоғамдық 
қатынастарды реттейтін нормативті акт. Ол  конституциялық 
жəне жай заңдар болып бөлінеді.  

Заң мен кодекстер – экологиялық құқықтың қайнар көзі ре-

тінде заңның негізгі нысандары (формалары) болып табылады. 
Табиғи ресурстық кодекстің құрылымы мен мазмұны, ең 

алдымен, құқықтық реттеу объектісі мен пəні, қоғамдық қарым-

қатынастар регламентациясының принциптері мен амалдары 
жəне т.б. ортақ белгілерімен сипатталады. 

Сонымен қатар табиғи ресурстық кодекстер мен заңдарға 
оны пайдалану мен қорғаудан туындайтын, экологиялық қарым-

қатынастардың əртүрлі бір типті регламентациясының толық, 
нақты табиғи ресурс пен экологиялық қарым-қатынаспен ерек-

шеленген кейбір айырмашылықтары тəн.  
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Заңдарға 2004 жылдың 9 шілдесінен бастап қоғамдық эко-

логиялық қарым-қатынастарды реттейтін, жалпы объектісі таби-

ғат болып табылатын, біріктірілген, «Қазақстан Республика-

сының Экологиялық кодексі», ҚР «Жануралар дүниесін қорғау, 
өсімін молайту жəне пайдалану» туралы заңдары жатады. 

Арнайы экологиялық мақсаттағы заңдардан басқа тиіс эко-

логиялық нормаларды қамтитын, жалпы сипаттағы заңдар эко-

логиялық құқықтың көздері ретінде шығады. Мысалы, оларға: 

18 қыркүйек 2009 жылғы Халық денсаулығы мен денсаулық 
сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексі 
жатады. 

Экологиялық құқық көздерінің ішінде орталық орынды ҚР 
Экологиялық кодексі, ҚР Халық денсаулығы мен денсаулық 
сақтау жүйесі туралы  кодексі жəне т.б. заңдар алады. 

  

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі – 

жалпы сипаттамасы жəне экологиялық қатынастарды құ-

қықтық  реттеудегі оның маңызы 

Экологиялық құқықтың негізгі қайнар көзі – «Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексі». Өз құрылымы бойын-

ша, Кодекс ерекше жəне жалпы бөлімдерден, 9 бөлім, 47 тарау, 
326 баптан тұрады. Ол Қазақстан Республикасы аумағы шегінде 
табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаға əсер етумен 
байланысты қорғау, қоршаған ортаны қалпына келтіру мен 
сақтау, шаруашылық жəне өзге де қызметтегі табиғи ресурс-

тарды пайдалану мен молықтыру саласындағы қарым-қатынас-

тарын реттейді. 
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі мынадай 

бөлімдерді қамтиды жəне ұғымдар пайдаланылады: 
– жалпы ережелер; 
– қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті лицен-

зиялау, экологиялық нормалау, қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы техникалық реттеу, қоршаған ортаға əсерді 
бағалау, экологиялық сараптама, экологиялық рұқсаттар, 
экологиялық аудит; 

– Қоршаған ортаны қорғау жəне табиғатты пайдаланудағы 
экономикалық реттеу; 

– экологиялық бақылау; 



53 

– экологиялық мониторинг жəне кадастрлар; 
– төтенше экологиялық жағдай жəне экологиялық зілзала 

аймақтары; 
– қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық білім 

беру, зерттеу жəне халықаралық ынтымақтастық; 
– шаруашылық жəне басқа да қызметті жүзеге асыру кезін-

дегі экологиялық талаптар; 
– Экологиялық құқық бұзушылықтар жəне экологиялық 

дауларды шешудегі жауапкершілік.  
 

Үкіметтің экологиялық-құқықтық актілері 
Қазақстан Республикасының Үкіметі елдегі атқарушы би-

лікті Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, 
Президентінің нормативтік қаулыларына сəйкес жүзеге асы-

рады, қаулылар мен өкімдер шығарады жəне оларды орындауды 
қамтамасыз етеді. Бұл үкімет актілері елдің аумағында міндетті 
болып табылады.  

Экологиялық құқықтың маңызды қайнар көзі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысы болып табылады, оның мəні 
келесіде көрініс табады: 

– Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылданған қау-

лылардың негізінде экологиялық саясаттың бірлігін қам-

тамасыз ету мақсатында – «мақсатты бағдарламаларды» 

бекітеді; 
– Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайтын ше-

шімдерде құқықтық реттеудің бірыңғайлығын қамтама-

сыз ету жəне олардың орындалуын қамтамасыз ету 
мақсатында қолданыстағы заңдардың ережелері көрсеті-
леді жəне айқындалады; 

– Қазақстан Республикасының Үкіметі табиғатты пайдала-

ну жəне қоршаған ортаны қорғау саласында өкілеттік-

терді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар туралы ере-

жені бекітеді. 
 

Жергілікті өкілді жəне атқарушы органдардың эко-

логиялық-құқықтық актілері 
 Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкес 

жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілетті жəне атқарушы органда-
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ры қажетті мемлекеттік билікпен заңға ие болса, олардың 
нормативтік құқықтық актілері – экологиялық құқықтың қайнар 
көздері болып табылады. Мұндай өкілеттіктер бірқатар заң акті-
лерімен анықталады, оның ішінде 2001 жылдың 23 қаңтарын-

дағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару 
жəне өзін-өзі басқару» туралы заңы бар. Бұл заң жергілікті өзін-

өзі басқаруды жергілікті муниципалитеттердің жарғыларын 
қабылдау жəне өзгерту, сондай-ақ муниципалитеттердің ау- 

мақтарын жоспарлау жəне дамыту, көгалдандыру, қалдықтар- 

ды қайта өңдеу, қоршаған ортаны қорғауға қатысуды реттей- 

тін халықтың санитарлық-гигиеналық жағдайын қамтамасыз 
етеді. 

Экологиялық құқықтың қайнар көздері – экология сала-

сындағы салалық ережелер болып табылады (нұсқаулар, əдістер, 
ережелер). Оларға жеке шаруашылық субъектілерінің жəне 
олардың қауымдастықтарының жергілікті нормативтік актілері 
жатады.   

Экологиялық құқық көздері ретіндегі ең төменгі деңгей – 

кəсіпорындарда қабылданған жергілікті нормалар. Олар мем-

лекет тарапынан санкцияланған жағдайда экологиялық құқық 
көздері болады. Жергілікті актілер жалпы сипаттағы жəне 
арнайы болып табылады. Жалпы сипаттағы актілер – ұжымдық 
шарт, ішкі еңбек нормаларының ережелері. Экологиялық құқық-

тың жергілікті көздері жүйесінде ерекше орын – кəсіпорынның 
жарғысы болып табылады. Оларда мүлік пен жердің құқықтық 
режимі, басқару ұйымдары, оның ішінде табиғат пайдалану 
жəне қоршаған ортаны қорғау саласындағы ережелер бар. 

 

Экология жəне табиғат пайдалану жөніндегі халықара-

лық конвенциялар, мемлекетаралық келісімдер мен шарттар 
Экологиялық құқықтың халықаралық көздері, халықаралық 

экологиялық қатынастарға қатысушылардың еркіндігін білді-
реді. Жалпыға танылған принциптер мен нормалар, келісімдер 
мен конвенциялар, халықаралық ұйымдар мен конференция-

лардың шешімдері мен хаттамалары түрінде өмір сүреді. Қазіргі 
уақытта Қазақстан Республикасы əлемдік қоғамдастықтың 
шұғыл экологиялық проблемаларды шешудегі белсенді қаты-

сушысы болып табылады. Бұл қатысу, атап айтқанда, əртүрлі, 
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көпжақты жəне екіжақты конвенцияларды, келісімдерді жəне 
басқа да халықаралық құқық актілеріне қол қою жəне бекіту 
кезінде көрініс табады. Мұндай құжаттар ұлттық заңнаманың 
ажырамас бөлігі болып табылады жəне ұқсас мəселелерді рет-

теуге қатысты келіспеушіліктер туындаған жағдайда да заңдарға 
басымдық береді. 

Экологиялық құқықтың ерекше көздері – халықаралық 
шарттар болып табылады. Қазақстан Республикасы қоршаған 
ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы 
халықаралық құқықтың отандық заңнамаға сəйкестігін мойын-

дайды. Егер қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық 
шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделгеннен 
өзгеше ережелер белгілесе, онда халықаралық шарттың ереже-

лері қолданылады. 
Бүгінгі күні біздің мемлекеттегі қоршаған ортаны қорғау-

дың белгілі бір компоненттерін сақтау жөніндегі əрекеттер мен 
шаралар жүйесін реттейтін əртүрлі экологиялық конвенциялар 
мен хаттамалардың толыққанды қатысушылары: Біріккен Ұлт-

тар Ұйымының Климаттың өзгеруі туралы Негіздемелік конвен-

циясы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Шөлейттену/Жердің Нашар-

лауы жөніндегі Конвенциясы, Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Биологиялық əртүрлілік туралы конвенциясы. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Экологиялық құқықтың дамуына сипаттама беріңіз. 
2. Қазақстан Республикасының табиғатты пайдалану жəне қоршаған 

ортаны қорғау туралы заңдарының негізгі даму кезеңдерін атаңыз.  
3. Экологиялық құқықтың қайнар көздерінің түсінігі, ерекшіліктері 

жəне жіктелуі.  
4. Қазақстан Республикасының Конституциясына экологиялық құқық-

тық қайнар көзі ретінде сипаттама беріңіз.  
5. Табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау туралы жалпы 

жəне арнайы заңдарға сипаттама беріңіз.  
6. ҚР Экологиялық кодексі – жалпы сипаттамасы жəне экологиялық 

қатынастарды құқықтық реттеудегі оның маңызы.  
7. Үкіметтің экология-құқықтық актілері.  
8. Жергілікті өкілді жəне атқарушы органдардың экологиялық-құқық-

тық актілері.  
9. Экология жəне табиғат пайдалану жөніндегі халықаралық конвен-

циялар, мемлекетаралық келісімдер мен шарттар. 
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3-тақырып 
 

ТАБИҒАТ ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ 
 

 

 

Табиғат объектілеріне меншік құқығының түсінігі. Табиғат 
объектілеріне меншік құқығының нысандары. Табиғат объекті-
леріне меншік құқығының субъектілері. Табиғат объектілеріне 
меншік құқығының мазмұны. Табиғат объектілеріне меншік 
құқығының пайда болу жəне тоқтату негіздері 

 

 Табиғат объектілеріне меншік құқығының түсінігі 
 Табиғат объектілеріне меншік құқығын заңдық тұрғыдан 

екі аспектіде қарастыруға болады: құқықтық институт ретінде 
жəне меншік иесінің құқықтарының жиынтығы ретінде. 

Құқықтық институт ретінде табиғат объектілеріне меншік 
қатынастарын реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. 

Меншік қатынастарын реттейтін құқықтық нормалардың 
жиынтығы меншік құқығының объективтік мағынасын құрайды.  

Субъективтік мағынадағы табиғат объектілеріне меншік 
құқығы меншік иесінің жер, су, орман ресурстары жəне өзге 
де меншік объектілерін иелену, пайдалану жəне билік ету 
құқықтарының жиынтығы деп танылады.  

Табиғат объектілерін иелену құқығы – іс жүзінде табиғи 
объектілерді иеленуді жүзеге асырудың заңмен қамтамасыз 
етілген мүмкіндігі.  

Табиғат объектілерін пайдалану құқығы – табиғи ресурс-

тардың пайдалы қасиеттерін жəне одан түскен табысты ием-

дену, сондай-ақ өзге де пайда алу қызметі.  
Табиғат объектілеріне билік ету құқығы – табиғи объекті-

лерінің іс жүзінде немесе заң жүзінде тағдырын айқындауға 
берілетін мүмкіндігі. 

Табиғат объектілеріне меншік құқығының нысандары Қа-

зақстан Республикасының Конституциясымен анықталады. 
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6-бабының 3-тармағына сəйкес, жер жəне оның қойнауы, су 
көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи 
ресурстар мемлекет меншігінде болады. Жер, сондай-ақ заңда 

белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте 
де болуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 6-бабы-

ның 2-тармағына сəйкес, меншік міндет жүктейді, оны пай-

далану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет етуге тиіс. 
Меншік субъектілері мен объектілері, меншік иелерінің өз 
құқықтарын жүзеге асыру көлемі мен шектері, оларды қорғау 
кепілдіктері заңмен белгіленеді. 

Нақты табиғи ресурстарға меншік қатынастарының ерек-

шелігі табиғатты қорғау заңнамасымен реттеледі. Аталған 
ерекшеліктер табиғи ресурстарға меншік құқығына шектер 
белгіленуімен байланысты. Шектеулер табиғи ресурстардың 
мүліктің ерекше түріне жатуына байланысты. Азаматтық құ-

қыққа сəйкес затқа меншік құқығы үшінші тұлғалардың мүд-

делеріне байланыссыз иелену, пайдалану жəне билік ету 
құқығын жүзеге асырумен байланысты. Экологиялық құқықта 
табиғи ресурстарға меншік құқығы басқа субъектілерге бе-

рілген күннің өзінде мемлекетке тиесілі болады, өйткені мем-

лекет аталған құқықтың жүзеге асырылуын қадағалап оты-

рады.  
Меншік құқығының объектісі – Қазақстан Республика-

сының шекарасында орналасқан жекелеген табиғи ресурс, қор-

шаған орта немесе табиғи ресурстар кешені.   
Табиғи ресурстар меншік құқығының объектісі болып 

танылуы үшін, онда табиғи ресурстардың белгілері болуы керек: 
а) ресурстардың табиғи жолмен пайда болуы; б) табиғи ортамен 
тұрақты байланысы. Олар материалдық тұтынудың қайнар 
көздері болумен қатар адамның тішілік ету ортасы болып 
табылады жəне қорғауға жатады. Сонымен қатар олар адамның 
еңбек өнімінің нəтижесі емес, табиғи жолмен пайда болады 
жəне сонымен қатар олардың мөлшері шектеулі. Табиғи объек-

тілер аумақтық кеңістікте жылжымайды (жануарлардан басқа-

сы), яғни жылжымайтын мүлік болып табылады.   
Демек, табиғи объектілерге жəне табиғи ресурстарға меншік 

құқығы  
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азаматтық айналымның өзге объектілеріне қарағанда бірнеше 
ерекшелік тəн: 

– кейбір табиғи объектілер қоршаған ортаның бөлінбейтін 
құрамдас бөлігі болып табылады жəне меншік құқығы-

ның пəні бола алмайды. Мысалы, атмосфералық ауа, 
ғарыш кеңістігі, озон қабаты жəне өзге де табиғи құ-

былыстар меншік құқығының объектісі бола алмайды, 
оларды пайдалану жəне қорғау ерекше мемлекеттің иелі-
гінде болады немесе халықаралық құқық нормаларымен 
реттеледі.   

– табиғи объектілердің қоршаған ортамен тығыз байланы-

сы. Табиғи объект табиғаттың бір бөлігі болумен қатар 
меншік құқығының объектісі ретінде танылады. Табиғи 
ресурстың қоршаған ортамен экологиялық байланысы-

ның үзілуі табиғи ресурсқа меншік құқығының тоқтап, 

материалдық құндылық ретінде меншік құқығының пай-

да болуына əкеледі. Мысалы, жер қойнауындағы мұнай 
табиғи ресурс болып табылады жəне экологиялық құ-

қықпен реттеледі. Ал жер қойнауынан алынған мұнай 
материалдық құндылыққа айналып, оның айналымға 
түсуі азаматтық заңдармен реттеледі. 

– табиғи объектілердің абсолютті құнының болмауы – 

олардың табиғи жолмен пайда болуымен сипатталады.   
 

Табиғат объектілеріне меншік құқығының нысандары 

Табиғат объектілеріне меншік құқығының нысандары Қа-

зақстан Республикасының Конституциясымен анықталады. Ата 
заңның 6-бабының 3-тармағына сəйкес, жер жəне оның қой-

науы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да 
табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады. Жер, сондай-

ақ заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке 
меншікте де болуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының 30 тамыз 1995 жылғы Консти-

туциясында табиғи объектілерге екі меншік нысаны бекітілген: 
жеке меншік жəне мемлекеттік меншік. Қазақстан Республика-

сында мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады жəне 
бірдей қорғалады. Меншік міндет жүктейді, оны пайдалану 
сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет етуге тиіс. Меншік 
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субъектілері мен объектілері, меншік иелерінің өз құқықтарын 
жүзеге асыру көлемі мен шектері, оларды қорғау кепілдік-

тері заңмен белгіленеді. 
Конституцияда жер, оның қойнауы, су, жануарлар мен өсім-

діктер дүниесі ғана емес, одан басқа табиғи ресурстар да мем-

лекеттік меншікте болатыны айтылған. 
Республика аумағындағы табиғи ресурстарға мемлекеттің 

ерекше меншік құқығының болуы Қазақстан Республикасы 

тəуелсіздігінің жəне оның дербес экономикалық жүйесінің негізі 
екенін дəлелдейді. 

Аталған табиғи ресурстарға меншік иесінің құқықтарын 
мемлекет атынан жүзеге асырудың шектері мен субъектілері тек 
заңмен ғана белгіленеді. Атап айтқанда, жер, жер қойнауы, су, ор-

ман жəне өсімдіктер мен жануарлар дүниесі туралы атқарылатын 
іс-əрекет Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. 

Қазақстан Республикасында табиғи ресурс ретінде тек жер – 

заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке мен-

шікте де болуы мүмкін. Жерге жеке меншік құқығы Қазақстан 
Республикасының Жер кодексімен реттеледі.  

Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сəйкес, жеке 
меншiкте болмайтын жер учаскелерiн қоспағанда, мемлекеттiк 
меншiктегi жер учаскелерi азаматтар мен мемлекеттiк емес 

заңды тұлғаларға жекеменшiкке берiлуi мүмкiн.  
Қазақстан Республикасы азаматтарына жер учаскелері 

жекеменшігінде: 
– шаруа немесе фермер қожалығын;  
– өзiндiк қосалқы шаруашылық жүргiзу, орман өсiру, бағ-

бандық;  
– жеке тұрғын үй жəне саяжай құрылысы үшiн, сондай-ақ 

үйлердi (құрылыстарды, ғимapaттарды) oлардың мақса-

тына сəйкес қызмет көрсетуге арналған жердi қоса ал-

ғанда, өндiрiстiк жəне өндiрiстiк емес, оның iшiнде тұр-

ғын үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) мен олар-

дың кешендерiн салуға берiлген (берiлетiн) немесе олар 
салынған жер учаскелерi болуы мүмкiн. 

 Қазақстан Республикасының мемлекеттiк емес заңды 
тұлғаларының жекеменшiгiнде: 

– тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу; 
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– орман өсiру үшiн;  
– үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) олардың мақса-

тына сəйкес қызмет көрсетуге арналған жердi қоса ал-

ғанда, өндiрiстiк жəне өндiрiстiк емес, оның iшiнде 
тұрғын үйлер (құрылыстар, ғимараттар) мен олардың 
кешендерiн салу үшiн берiлген (берiлетiн) немесе олар 
салынған жер учаскелерi болуы мүмкiн (23-бап).  

Жер учаскесiне меншiк құқығы:  
1) меншiк құқығын табыстау;  
2) меншiк құқығын беру;  
3) меншiк құқығының əмбебап құқықтық мирасқорлық тəр-

тiбiмен (мұраға қалдыру, заңды тұлғаның қайта ұйымдасты-

рылуы) ауысуы арқылы туындайды. 
Меншiк құқығын табыстау, беру жəне оның ауысуы жер 

учаскесiнiң нысаналы мақсаты ескерiле отырып, жүзеге асы-

рылуға тиіс. 
Жер учаскесiне меншiк құқығы:  
1) мемлекеттiк органдар актiлерiнiң;  
2) азаматтық-құқықтық мəмiлелердiң негiзiнде;  
3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге 

де негiздерде туындайды (ҚР Жер кодексінің 22-бабы).  
Егер Жер кодексінде жəне Қазақстан Республикасының өзге 

де заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, жер учаскесiнiң меншiк 
иесi мемлекеттiк органдардың қандай да бiр рұқсатын алмай, 
жер учаскесiн өз қалауынша иелену, пайдалану жəне оған билiк 
ету құқығын жүзеге асырады.  

Меншiк иесi өзiнiң жер учаскесiне қатысты оның нысаналы 
мақсатын өзгертпей, Қазақстан Республикасының заң актiлерiн-

де тыйым салынбаған кез келген мəмiлелердi жасасуға құқылы.  
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiнiң мен-

шiк иелерi аталған құқықтарды осы Кодекстiң ережелерiн 
ескере отырып iске асырады. 

Жер учаскесiне меншiк құқығы басқа адамға мəмiле жасал-

ған кездегi барлық ауыртпалықтарымен берiледi. 
Жер учаскесiнiң меншiк иесi оның нысаналы мақсатын өз-

гертпей, жер учаскесiн уақытша пайдалану туралы шарттың 
негiзiнде оны уақытша пайдалануға беруге құқылы. Жер учаске-

сiн уақытша пайдалану туралы шарт жалдау шарты (жалға алу-
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шымен) немесе өтеусiз пайдалану туралы шарт (өтеусiз пайда-

ланушымен) нысанында жасалады (ҚР Жер кодексінің 25-бабы). 
Қазақстан Республикасының Су кодексінің 29-бабына сəй-

кес, ауыл шаруашылығы су пайдаланушыларына қызмет көр-

сетуге арналған су шаруашылығы құрылыстары мемлекеттiк 
немесе жекеменшiкте болуы мүмкiн. 

Мемлекеттiк меншiктегi ауыл шаруашылығы су пайдала-

нушыларына қызмет көрсетуге арналған су шаруашылығы құ-

рылыстары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiлен-

ген тəртiп пен шарттар бойынша осы құрылыстарға қызмет 
көрсететiн су пайдаланушыларға немесе олардың бiрлестiк-

терiне жалға, сенiмгерлiк басқаруға, өтеусiз пайдалануға берiлуi, 
сондай-ақ сатылуы немесе өтеусiз берiлуi мүмкiн. 

Қазақстан Республикасының Орман кодексіне сəйкес, орман 
қоры мемлекеттiк жəне жекеше орман қорларынан тұрады  
(5-бап). Жекеше орман қорына Қазақстан Республикасының 

Жер кодексіне сəйкес жеке жəне мемлекеттiк емес заңды тұлға-

ларға жекеменшiкке немесе ұзақ мерзiмдi жер пайдалануға 
орман өсiру үшiн нысаналы мақсатпен берiлген жерлерде, 
солардың қаражаты есебiнен жасалған: 1) қолдан өсірілген екпе-

лер; 2) табиғи тұқымдық жəне (немесе) вегетативтік жолмен 
пайда болған екпелер; 3) жекеше орман питомниктерi; 4) арнайы 
мақсаттағы плантациялық екпелер; 5) агроорман-мелиорация-

лық екпелер; 6) жеке меншіктегі шаруашылық автомобиль 

жолдарына бөлінген белдеулердегі қорғаныштық екпелер жа-

тады. 
Жекеше орман қоры учаскелерiн иеленудi, пайдалану мен 

оған билiк етудi, осы Кодекске жəне Қазақстан Республика-

сының өзге де заң актiлерiне сəйкес, жекеше орман иеленушiлер 
жүзеге асырады (7-бап). 

Мемлекет табиғи ресурстардың меншік иесі ретінде адам-

ның өз өмірі мен денсаулығы үшін қоршаған ортаның қолайлы 
болуы құқығын қамтамасыз ететін, қазіргі жəне болашақ ұр-

пақтың мүдделерін көздейтін, қоршаған ортаны қорғаудың құ-

қықтық экономикалық жəне əлеуметтік негіздерін белгілеп, 
адам қызметінің қоршаған ортаға зиянды ықпал жасауына жол 
бермеу табиғи тепе-теңдікті сақтау мен табиғат қорларын тиімді 
пайдалану шараларын жүзеге асырады. 
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Табиғат объектілеріне меншік құқығының субъектілері 
Меншік қатынастарында құқықтарға ие тұлға меншік иесі 

болып табылады. Оған өз мүлкін иелену, пайдалану жəне билік 
ету құқығы тиесілі болады. Меншік қатынастарындағы міндетті 
субъектілер азаматтық құқықтарға ие өзге субъектілер. Олар 
меншік иесінің құқықтарын шектемеуі жəне бұзбауы тиіс. 

Қазақстан Республикасында табиғат объектілеріне меншік 
субъектісі Конституцияға сəйкес Қазақстан Республикасының 
меншік туралы заңымен белгіленеді. Меншік туралы заңның 
республика аумағында мемлекеттік меншік құқығының субъек-

тісі Қазақстан Республикасы деп көрсетілген. 
Қазақстан Республикасы атынан мемлекеттік меншікті 

иелену, пайдалану жəне оған билік ету өкілеттігін тікелей неме-

се арнайы мемлекеттік органдар арқылы Қазақстан Республи-

касының Үкіметі жүзеге асырады. Осыған орай, Қазақстан 
Республикасы Үкіметі, жергілікті атқарушы органдары мен 
басқа да құрылымдар табиғат объектілерін иеленуді, пайдалану-

ды жəне билік етуді зандарда белгіленген құзірет шегінде жүзе-

ге асырады. 
Табиғат объектілеріне мемлекеттік меншік құқығын жүзеге 

асыратын мемлекеттік органдардың құзыреттері арнайы заң-

дарда бекітіледі: Қазақстан Республикасының Экологиялық 
кодексі, Қазақстан Республикасының Жер кодексі, Қазақстан 
Республикасының Орман кодексі, Қазақстан Республикасының 
Су кодексі, Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
Қазақстан Республикасының заңы, Қазақстан Республикасының 
Жануарлар дүниесін пайдалану, қорғау жəне өсімін молайту 
туралы заңы. Мысалы, Қазақстан Республикасының Жер кодек-

сіне сəйкес, елдi мекендер жерiн қоспағанда, аудан шекарасы-

ның шегiнде жер қатынастарын реттеу саласында аудандық 
(қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органның құзыре-

тiне мыналар жатады: 
1) Жер кодексінiң 13, 16, 18 жəне 19-баптарында көзделген 

жағдайларды қоспағанда, жер учаскелерiн жекеменшiкке жəне 
жер пайдалануға беру; 

1-1) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеумен 
жəне барлаумен байланысты жер қойнауын пайдалану мақсат-

тары үшін жер учаскелерін беру; 
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2) Жер кодексінiң 13, 16 жəне 18-баптарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, жер учаскелерін алып қою, соның 
ішінде мемлекет мұқтажы үшін алып қою; 

3) ауылдық атқарушы органдардың құзырына берiлген ауыл 
шаруашылығы алқаптарын қоса алғанда, елдi мекендер аума-

ғында жер шаруашылық орналастыру жобаларын тиiстi өкiлдi 
органның бекiтуiне əзiрлеу жəне олардың орындалуын қамтама-

сыз ету; 
4-1) Жер кодексінiң 49-2-бабына сəйкес жерді резервте 

қалдыру; 
5) Жер кодексінiң 71-бабының 2-тармағына сəйкес iздестiру 

жұмыстары үшiн жер учаскесiн пайдалануға рұқсат беру; 
5-1) осы Кодекстің 69-бабына сəйкес қауымдық сервитуттар 

белгілеу; 
5-2) елдi мекендердің аумақтарын жер-шаруашылық орна-

ластырудың бекітілген жобаларын тұрғындар үшін қолжетімді 
орындардағы арнаулы ақпараттық стендтерде орналастыру; 

6) арнайы жер қорын құру; 
8) жерді аймақтарға бөлу жобаларын (схемаларын) аудан-

ның өкілді органына бекітуге табыс ету; 
10) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы орган- 

дарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру (ҚР ЖК 
17-бабы). 

Мемлекеттің табиғат қорларын иелену, пайдалану жəне 
билік ету құқығының табиғи ресурстарды пайдаланушылар, ие-

ленушілер мен кейде билік етушілердің құқығынан ерекшелік-

тері бар. Мұны меншік иесі құқығының мазмұнынан айқын 
ажыратуға болады. 

Бірінші ерекшелік. Мемлекет табиғат қорларына өз құқы-

ғының мазмұнын түзіп, оларды меншік иесі ретінде жүзеге асы-

рады. Басқалар, табиғат қорларын иеленушілер, пайдаланушы-

лар мемлекет белгілеп берген құқық шеңберінде ғана жүзеге 
асырады. 

Екінші ерекшелік. Мемлекет табиғат қорларына меншік құ-

қығын мемлекет өз атынан қоғамның, барлық адамдардың 
мүддесі үшін пайдаланады. Басқа табиғат қорларын иелену-

шілер, пайдаланушылар өзіне иеленуге, пайдалануға берілген 
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табиғат объектісін өз мүддесі үшін заңда көрсетілген мақсатта 
ғана пайдаланады.  

Үшінші ерекшелік. Табиғат қорларына мемлекеттің билік 
жүргізуі шексіз жəне оған ешкім шек қоя алмайды, оны тоқтата 

да алмайды. Бірақ табиғат қорларына мемлекеттік билік 
Конституцияға сəйкес болуы қажет. Сондықтан, Конституцияға 
қайшы келетін заң нормаларының күші болмайды. 

Табиғат қорларын мемлекеттен басқа иеленушілер мен пай-

даланушылар (жеке жəне заңды тұлғалар) заңда белгіленген рет-

терде белгілі бір шекте билік ету құқығын пайдалануы мүмкін. 
Жоғарыда айтылғандай, Қазақстан Республикасында табиғи 

ресурстар мемлекеттің меншігінде болады, тек өсімдіктер мен 
жануарлар əлемінің объектілері мен жекелеген жер учаскелері 
жеке меншікте бола алады. Жануарлар дүниесін пайдалану, қор-

ғау жəне өсімін молайту туралы Қазақстан Республикасының 
заңына сəйкес, жануарлар дүниесi мемлекеттiк меншiкте бола-

ды. Мекендейтiн ортадан осы Заңда белгiленген тəртiппен алын-

ған, сондай-ақ ерiксiз жəне (немесе) жартылай ерiктi жағдайлар-

да өсiрiлiп, ұсталатын жануарлар дүниесiнiң объектiлерi оларды 
аулаған, өсiретiн жəне ұстайтын жеке жəне заңды тұлғалардың 
меншiгi болып табылады (4-бап). 

Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сəйкес, жер 
учаскелері мемлекеттік жəне жеке меншікте болуы мүмкін. Жер 
учаскелері жеке меншікке азаматтарға: 

– шаруа немесе фермер қожалығын;  
– өзiндiк қосалқы шаруашылық жүргiзу, орман өсiру, бағ-

бандық;  
– жеке тұрғын үй жəне саяжай құрылысы үшiн, сондай-ақ 

үйлердi (құрылыстарды, ғимapaттарды) oлардың мақса-

тына сəйкес қызмет көрсетуге арналған жердi қоса 
алғанда, өндiрiстiк жəне өндiрiстiк емес, оның iшiнде 
тұрғын үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) мен 
олардың кешендерiн салуға берiлген (берiлетiн) немесе 
олар салынған жер учаскелерi болуы мүмкiн. 

Оралмандарға жер пайдалану құқығымен берiлген жер учас-

келерi Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейiн 
Жер кодексінде белгiленген тəртiппен жəне жағдайларда 
олардың жекеменшiгiне өтедi (ҚР ЖК 46-бабы). 
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Шетел тұлғаларына үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) 
олардың мақсатына сəйкес қызмет көрсетуге арналған жердi 
қоса алғанда, өндiрiстiк жəне өндiрiстiк емес, оның iшiнде 
тұрғын үйлер (құрылыстар, ғимараттар) мен олардың кешен-

дерiн салу үшiн берiлген (берiлетiн) немесе олар салынған жер 
учаскелерi  шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың жəне 
шетелдiк заңды (мемлекеттiк емес) тұлғалардың жеке меншi-
гiнде болуы мүмкiн. 

Мемлекеттік емес заңды тұлғаларға: 
– тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу; 
– орман өсiру үшiн;  
– үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) олардың мақса-

тына сəйкес қызмет көрсетуге арналған жердi қоса 
алғанда, өндiрiстiк жəне өндiрiстiк емес, оның iшiнде 
тұрғын үйлер (құрылыстар, ғимараттар) мен олардың 
кешендерiн салу үшiн берiлген (берiлетiн) немесе олар 
салынған жер учаскелерi болуы мүмкiн (23-бап).  

Жер учаскесіне жеке меншік қатынастарын реттейтің жер 
заңнамасы жер учаскелерін беру субъектілер, нысаналы мақса-

ты, жер учаскесін беру көлеміне байланысты шектеулер орна-

тады. 
 

Табиғат объектілеріне меншік құқығының мазмұны 

Табиғи объектілерге меншік құқығының мазмұнына иелену, 
пайдалану жəне билік ету құқықтары кіреді.   

Табиғат объектілерін иелену құқығы – іс жүзінде табиғи 
объектілерді иеленуді жүзеге асырудың заңмен қамтамасыз 
етілген мүмкіндігі.  

Табиғат объектілерін пайдалану құқығы – табиғи ресурс-

тардың пайдалы қасиеттерін жəне одан түскен табысты ием-

дену, сондай-ақ өзге де пайда алу қызметі.  
Табиғат объектілеріне билік ету құқығы – табиғи объектіле-

рінің іс жүзінде немесе заң жүзінде тағдырын айқындауға бері-
летін мүмкіндігі. 

Азаматтық заңнамаға сəйкес, меншiк иесi өзiне тиесiлi мү-

лiкке қатысты өз қалауы бойынша кез келген əрекеттер жасауға, 
соның iшiнде бұл мүлiктi басқа адамдардың меншiгiне берiп, 
иелiгiнен шығаруға, өзi меншiк иесi болып қала отырып, оларға 
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мүлiктi иелену, пайдалану жəне оған билiк ету жөнiндегi өз 
өкiлеттiгiн тапсыруға, мүлiктi кепiлге беруге жəне оған басқа да 
əдiстермен ауыртпалық түсiруге, оларға өзгеше түрде билiк 
етуге құқылы.  

Меншiк иесiнiң өз өкiлеттiгiн жүзеге асыруы басқа тұлғалар 
мен мемлекеттiң құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүд-

делерiн бұзбауға тиiс. Құқықтар мен заңды мүдделердi бұзу-

шылық басқа нысандармен қатар, меншiк иесiнiң өзiнiң моно-

полиялық жəне өзге де басымдық жағдайын пайдаланып қиянат 
жасауынан көрiнуi мүмкiн.  

Меншiк иесi өз құқықтарын жүзеге асырған кезде азамат-

тардың денсаулығы мен айналадағы ортаға келтiрілуi мүмкiн 
зардаптарға жол бермеу шараларын қолдануға міндетті.  

Меншiк құқығының мерзiмi шексiз. Мүлiкке меншiк құқы-

ғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көздел-

ген негiздер бойынша ғана ықтиярсыз тоқтатылуы мүмкiн. 
Заң құжаттарында көзделген реттерде, жағдайлар мен шек-

терде меншiк иесi өз мүлкiн басқа адамдардың шектеулi түрде 
пайдалануына жол беруге мiндеттi (ҚР АК 188-бабы).  

 Сонымен қатар экологиялық қатынастар аясында аталған 
құқықтар меншік объектісіне (табиғи ресурстар) жəне субъек-

тілердің түрлеріне (мемлекет, ұйымдар, жеке тұлғалар) байла-

нысты ерекшелінеді.   
 Табиғи ресурстар меншік құқығының ерекше объектілері, 

олар табиғи жолмен пайда болуына байланысты алғашқы құны 
жоқ, кеңістік қатынастарында шектелген, қоршаған ортаның 
сапасын қамтамасыз етуде ерекше маңызға ие болады, жəне 
қоғамның тұрақты дамуының негізі болып табылады. Табиғи 
ресурстар жəне тұтастай қоршаған ортаның жағдайы мен пай-

далану – қоғамдық мүдделер аясы, сондықтан мемлекет табиғи 

ресурстарға меншік қатынастарын реттеуге заңдық шектеулер 
белгілеу арқылы араласады.    

 

Табиғат объектілеріне меншік құқығының пайда болуы 

жəне оны тоқтату негіздері 
Табиғи ресурстарға меншік құқығының пайда болуы мен 

тоқтату негіздері заңмен анықталады жəне меншік нысанына 
байланысты болады. 
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Табиғи ресурстарға жеке меншік құқығы қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес мемлекеттік меншіктегі табиғи ресурстарды 
мемлекеттік меншіктен жеке меншікке жеке немесе заңды тұл-

ғаларға беру негізінде пайда болады.  
Жеке меншіктегі табиғи ресурстар мемлекеттік меншікке 

мына жағдайларда өтуі мүмкін:   
– мiндеттемелерi бойынша өндiрiп алу жүргiзiлген кезде; 
– мемлекет мұқтажы үшін мəжбүрлеп иеліктен шығарылған; 

– заңдарды бұза отырып пайдаланылып жүрген табиғи 
объектіні мəжбүрлеп алып қойылған; 

– тəркiлеу. 
ҚР Жер кодексіне сəйкес жеке меншiкте болмайтын жер 

учаскелерiн қоспағанда, мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерi 
азаматтар мен мемлекеттiк емес заңды тұлғаларға жеке мен-

шiкке берiлуi мүмкiн. 
Жер учаскесiне меншiк құқығы:  
1) меншiк құқығын табыстау;  
2) меншiк құқығын беру;  
3) меншiк құқығының əмбебап құқықтық мирасқорлық 

тəртiбiмен (мұраға қалдыру, заңды тұлғаның қайта ұйымдасты-

рылуы) ауысуы арқылы туындайды.  
Меншiк құқығын табыстау, беру жəне оның ауысуы жер 

учаскесiнiң нысаналы мақсаты ескерiле отырып, жүзеге асы-

рылуға тиіс.  
3. Жер учаскесiне меншiк құқығы:  
1) мемлекеттiк органдар актiлерiнiң;  
2) азаматтық-құқықтық мəмiлелердiң негiзiнде;  
3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге 

де негiздерде туындайды.  
Жер учаскесiне жеке меншiк құқығы:  
1) меншiк иесi – жер учаскесiне құқығын иелiктен шығарып 

басқа тұлғаларға берген;  
2) меншiк иесi меншiк құқығынан бас тартқан;  
3) жер учаскесiне меншiк құқығынан Қазақстан Республи-

касының заң актiлерiнде көзделген өзге де жағдайларда айырыл-

ған ретте тоқтатылады.  
Меншiк иесiнен жер учаскесiн олардың келісімінсіз алып 

қоюға:  
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1) меншiк иесiнiң мiндеттемелерi бойынша жер учаскесiнен
өндiрiп алу жүргiзiлген; 

2) жер учаскесі мемлекет мұқтажы үшін мəжбүрлеп иелік-

тен шығарылған; 
3) Жер кодексінің 92 жəне 93-баптарында көзделген жағ-

дайларда, мақсатына сай пайдаланылмай отырған немесе Қазақ-

стан Республикасының заңдарын бұза отырып пайдаланылып 
жүрген жер учаскесi меншiк иесiнен мəжбүрлеп алып қойыл- 

ған; 
4) радиоактивті ластануға ұшыраған жер учаскесі оның мен-

шік иесінен, құны тең жер учаскесі беріле отырып, мəжбүрлеп 
иеліктен шығарылған; 

5) тəркiленген реттен басқа жағдайларда жол берiлмейдi (ҚР
Жер кодексінің 81-бабы). 

Бақылау сұрақтары: 

1. Табиғат объектілеріне меншік құқығының түсінігін ашып көрсетіңіз.
2. Табиғат объектілеріне меншік құқығының субъектілерін атаңыз.
3. Табиғат объектілеріне меншік құқығының мазмұнын ашып көрсе-

тіңіз.
4. Табиғат объектілеріне меншік құқығының пайда болу жəне тоқтату

негіздерін атаңыз.
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4-тақырып 
 

ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ 
 

 

 

Табиғат пайдалану құқығының түсінігі, белгілері жəне маз-

мұны. Табиғат пайдалану құқығының түрлері, объектілері жəне 
субъектілері. Табиғат пайдаланушылардың құқықтары мен мін-

деттері. Арнайы табиғат пайдалану құқығының пайда болу, өз-

геру жəне тоқтату шарттары. 

 

Табиғат пайдалану құқығының түсінігі, белгілері жəне 
мазмұны 

Табиғатты пайдалану деп адамның табиғатқа əсер етуінің 
барлық нысандарын (оны қорғауды қоса алғанда) айтуға бола-

ды. Адам мен табиғатқа келтірілген экологиялық салдарға бай-

ланысты табиғат пайдалануды екі нысанға бөліп қарастыруға 
болады.  

Бірінші нысан – табиғатты ұтымды пайдалану. Ол экономи-

калық даму мен тұрақты табиғи орта арасындағы тепе-теңдік, 
табиғат байлықтарын бүгінгі жəне болашақ ұрпақ мүддесі үшін 
сақтау, адамның өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған 
ортаны, қоғамның табиғи ресурстарға қажеттілігін қамтамасыз 
ететін, табиғаттың заңдылығын есепке ала отырып жүзеге 
асырылатын саналы мақсатқа бағытталған қызметті білдіреді. 
Ұтымды табиғатты пайдаланудың міндетті шарты – экология-

лық мəселелерді шешуге байланысты қажетті шараларды қол-

дану.    
Екінші нысан – табиғатты ұтымсыз пайдалану. Ол табиғат 

заңдарын бұзатын қызметті білдіреді. Оның нəтижесінде қор-

шаған ортаның сапасы төмендейді, табиғи ресурстар сарқылады, 
адамдардың өмірінің табиғи ортасы нашарлайды.   

Заңдық мағынада табиғатты пайдалану – оның əртүрлі ны-

сандары мен түрлерін біріктіретін түсінік.   
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Табиғи ресурстарды пайдалану жəне табиғи объектілердің 
құқықтық жағдайын – арнайы заңның табиғи ресурстарды пай-

далануға беру ережелері айқындайды. 
Табиғатты пайдалану құқығы – қоғам мен мемлекеттің, аза-

маттардың экономикалық, экологиялық жəне күнделікті қажет-

тіліктерін қанағаттандыру үшін жер, жер қойнауы, су жəне өзге 
де табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты жеке жəне 
заңды тұлғалардың қызметін реттейтін заңмен белгіленген нор-

малар мен ережелердің жиынтығы.  
Табиғатты пайдалану құқығын үш мағынада қарастыруға 

болады. Біріншіден, объективті кұқық, яғни табиғатты пайдала-

ну туралы құқықтық нормалар мен нормативтік актілердің 
жиынтығы. Екіншіден, субъективтік құқық, яғни табиғатты пай-

далану құқығының субъектілерінің құқықтары мен міндеттері-
нің жиынтығы. Үшіншіден, табиғатты пайдаланудың субъек-

тивтік жəне объективтік құқығын жүзеге асыру тетігі болып 
табылатын құқықтық қатынас ретінде.   

Табиғатты пайдалану құқығы арқылы мемлекеттің жəне 
өзге де меншік иелері мен пайдаланушылардың жəне өзге де 
табиғат пайдалану құқықтық қатынастарына қатысушылардың 
табиғи ресурстарға қатысты құқықтары жүзеге асырылады. 
Демек, аталған субъектілердің арасында табиғатты пайдала- 

нуға қатысты өзара қарым-қатынастар туындайды, табиғат пай-

далану құқығының экономикалық, экологиялық, мəдени, тəр-

биелік, эстетикалық жəне өзге де нысандары жүзеге асыры- 

лады.  
Табиғат пайдалану құқығын сипаттаған кезде ол құқықтың 

табиғатты пайдаланудың барлық нысандары мен түрлеріне 
қатысы бар деп айта алмаймыз, тек қана құқықтық реттеуге жа-

татын жəне құқықтық реттелуді қажет ететін түрлерге байла-

нысты. Мысалы, табиғат пайдалану құқығының пəніне дем алу 
үшін атмосфералық ауаны, күн энергиясын пайдалану жат-

пайды.   
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес 

адамның күнделiктi өмiрiнде, жеке жəне заңды тұлғалардың 
шаруашылық жəне өзге де қызметiнде табиғи ресурстарды пай-

далануы жəне (немесе) қоршаған ортаға əсер етуi табиғат пай-

далану болып табылады.  
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Табиғи ресурстарды пайдалану, яғни табиғи ресурстардың 
пайдалы қасиеттерін алу. Ал, əсер ету – адамның шаруашылық 
қызметінің қоршаған ортаға тікелей əсері.   

Қоршаған ортаға əсер етуді төрт топқа бөліп көрсетуге 
болады: алдын ала жопарланған, жоспарланбаған, тікелей, жа-

нама.  
Алдын ала жоспарланған əсер ету қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында материалдық өндіріс үрдісінде 
орын алады. Оған пайдалы қазбаларды өндіру, гидротехникалық 
құрылғыларды салу, ағаш дайындау үшін жəне жер учаскелері-
нің аудандарын кеңейту үшін орманды кесу жəне тағы басқалар 
жатады.    

Жоспарланбаған əсер ету жоспарлы əсер етуге қосымша 
пайда болады. Мысалы: пайдалы қазбаларды ашық түрмен өнді-
ру – жерасты суларының деңгейін төмендетеді, атмосфералық 
ауаны ластайды жəне т.б.   

Жоспарланған жəне жоспарланбаған əсер етулер тікелей 
немесе жанама болуы мүмкін.   

Тікелей əсер етулер адамның шаруашылық қызметінің қор-

шаған ортаға тікелей əсері, соның ішінде жер учаскесін сулан-

дыру –  топыраққа тікелей əсер етеді жəне онымен байланысты 
үрдістерді  өзгертеді.    

Жанама əсер етулер бір-біріне байланысты құбылыстар 
арқылы болады. Мысалы, жоспарланған жанама əсер етулер – 

тыңайтқыштарды қолдану жəне жəне олар арқылы егістіктіктің 
көлеміне əсері.  

Табиғи ресурстарды пайдалану құқығын мақсатына қарай 
екіге бөлуге болады: 

Біріншісі – табиғи ресурстарды экономикалық, экологиялық 
сауықтыру, эстетикалық қажеттіліктер үшін пайдалану құқығы. 

Екіншісі – табиғи ресурстарды адам өмірі мен денсаулығы 
үшін пайдалану құқығы. 

Бірінші топтағы табиғи ресурстарды пайдалану құқығы 
табиғи қорлардың белгілі бір түрін немесе түрлерін заңдарда 
көрсетілген мақсаттарда тиімді пайдалануды жəне оларды 
қорғауды көздейді. 

Екінші топтағы табиғи ресурстарды пайдалану құқығы 
атмосфералық ауаның тазалығын, климатқа, жерге, орманға, 
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суға, тағы басқа табиғат объектілеріне табиғи немесе жасанды 
апаттың болмауын талап етеді. 

Бұл ерекшеліктер табиғи ресурстарды пайдалану мен қор-

ғаудың экологиялық қатынастарын реттеу кезінде қолданылады. 
Табиғи ресурстарды пайдалану табиғатты жалпы жəне арнайы 
пайдалану тəртібімен жүзеге асырылады.  

Табиғатты пайдалану құқығы экономикамен тығыз байла-

нысты, табиғатты пайдалану – экономикалық қатынастардың 
құқықтық нысаны болып табылады. Табиғат пайдаланудың 
нысаны мен мазмұны бар, олар өзара тығыз байланысты.  

Табиғатты пайдаланудың мазмұны дегеніміз – заңға негіз-

делген жəне өзара байланысы бар белгіленген тəртіппен  
жеке жəне заңды тұлғаларға берілген табиғи ресурстарды 
иелену мен пайдалану құқықтарының жиынтығы. Иелену мен 
пайдалану өзара біріккен құқықтар, өйткені табиғи объек- 

тіні оны иелену кезінде ғана пайдалана алады. Иелену құқығы 
кез келген табиғатты пайдаланудың алғышарты болып табы-

лады.    
Табиғатты пайдалану құқығы – заңға негізделген өндіріс 

немесе жеке қажеттіліктер үшін пайдалы қасиеттерді алу арқы-

лы табиғи объектіні пайдалану. Табиғатты пайдалану құқығы 
табиғи объектіні пайдалануға байланысты құқықтар мен мін-

деттер арқылы көрініс табады.   
Демек, табиғатты пайдалану құқығын үш мағынада қарас-

тыруға болады. Біріншіден, объективті кұқық, яғни табиғатты 
пайдалану туралы құқықтық нормалар мен нормативтік акті-
лердің жиынтығы. Екіншіден, субъективтік құқық, яғни таби-

ғатты пайдалану құқығының субъектілерінің құқықтары мен 
міндеттерінің жиынтығы. Үшіншіден, табиғатты пайдаланудың 
субъективтік жəне объективтік құқығын жүзеге асыру тетігі 
болып табылатын құқықтық қатынас ретінде.  

 

Табиғат пайдалану құқығының түрлері, объектілері 
жəне субъектілері 

Табиғат пайдалану құқығының негізгі жіктеуші белгілері 
дегеніміз – табиғи объектілерді пайдалану мақсаты бойынша 
жəне табиғатты пайдалану субъектілері бойынша айқындалатын 
айырмашылық.  
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Жіктеу белгілеріне байланысты табиғатты пайдаланудың 
келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады.   

Адам мен азаматтың қолайлы қоршаған ортаға деген табиғи 
құқығы жəне табиғи объектіге байланысты жалпы табиғатты 
пайдалану құқығы. Аталған құқықты жүзеге асыру үшін арнайы 
рұқсат қажет емес.  

Арнайы мемлекеттік органнан рұқсат алудың міндеттілігі 
бойынша арнайы табиғатты пайдалану.  

Табиғатты пайдалану – мақсатына байланысты ауыл ша-

руашылығындағы, өнеркəсіп жəне энергетика саласындағы, кө-

лік, қорғаныс мақсатындағы табиғатты пайдалану жəне өзге де 
мақсаттарда пайдалану.    

Табиғат пайдалану əдістеріне (шарттарына) байланысты та-

биғи ресурсты табиғи ортадан алу арқылы немесе табиғи орта-

дан алмай пайдалану болып бөлінеді. Аталған табиғатты пайда-

лану құқықтары су жəне орман заңнамасы, жер қойнауын пайда-

лану, жануарлар дүниесін пайдалану заңнамаларында бекітіледі.   
Бір табиғи ресурсты пайдалану кезінде басқа табиғи ре-

сурсқа жəне қоршаған ортаға болуы мүмкін минималды эколо-

гиялық жағымсыз антропогендік əсерін қамтитын кешенді таби-

ғатты пайдалану құқығын атауға болады.  
Меншік құқығымен немесе пайдалану құқығымен тиесілі 

оқшауланған табиғи объектіні (жер учаскесі, су объектісінің 
бөлігі, жер қойнауының бір бөлігі, жəне т.б.) пайдалануға 
байланысты жеке табиғатты пайдалану ажыратылады.   

Жеке табиғи объектіні меншік иесінің беруіне байланысты 
бастапқы табиғат пайдалану құқығы – мемлекеттен не басқа да 
бастапқы табиғат пайдаланушылардан сол құқықтан айыру 
немесе əмбебап құқық мирасқорлығы тəртiбiмен алынған құқық. 
Меншік иесі емес тұлғамен берілген кейiнгi табиғатты уақытша 
пайдалану құқығы – бұл мəртебенi өзiнде сақтап қалатын 
бастапқы табиғат пайдаланушыдан шарт негiзiнде алынған 
құқық.    

Мерзіміне байланысты табиғатты пайдалану құқығы мерзімі 
шектелмеген, яғни тұрақты немесе мерзімі шектелген уақытша 
(қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді) болуы мүмкін.   

Табиғат пайдалануды құқықтық реттеудің пəндік-салалық 
белгісіне байланысты жер пайдалану құқығы, су пайдалану 
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құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы, орман пайдалану 
құқығы жəне т.б. болып бөлінеді. 

Аталған табиғи объектілерді пайдалану құқығының түрле-

рінің жиынтығы табиғатты пайдалану құқығын көрсетеді.  
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде 

табиғат пайдаланудың жалпы жəне арнайы түрлері бекітіледі. 
     Жалпы табиғат пайдалану тұрақты болып табылады жəне 
халықтың өмiрлiк қажеттi сұраныстарын қанағаттандыру үшiн 
жəне табиғи ресурстар пайдалануға берiлмей, тегiн жүзеге асы-

рылады. 
Жалпы табиғатты пайдалану құқығы пайда табуға байла-

нысты емес, адамның жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
арналған, сондықтан жеке арнайы рұқсатты талап етпейді. 
Сонымен қатар егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделсе, табиғатты жалпы пайдалануды шектеуге жол беріледі.  

Табиғатты жалпы пайдалану – бұл адамның күнделікті өмірі 
мен денсаулығы, мəдени-эстетикалық қажеттіктерін табиғат 
объектілері есебінен тегін қанағаттандыру. 

Табиғатты жалпы пайдалану үшін табиғи ресурстар жеке-

леген азаматтарға бекітіліп берілмейді. Кейбір реттерде арнайы 
уəкілдік берілген органдар мен жергілікті өкілетті органдар 
табиғатты жалпы пайдаланудың өзге шарттарын белгілеуі 
мүмкін. 

Жер заңнамасында жалпы жер пайдалану құқығы тікелей 
қарастырылмаған. Бірақ елдi мекендер жерiнің құрамында ортақ 
пайдаланудағы жер учаскелері кіреді. Халықтың ұйымдасқан 
түрдегi жаппай демалысы мен туризмiне арналған жəне сол 
үшiн пайдаланылатын рекреациялық мақсаттағы жер учаскелері 
белгіленген.  

Жалпы су пайдалану ержелері Қазақстан Республикасының 
Су кодексімен реттеледі. Жалпы су пайдалануға – су объекті-
лерін арнайы техникалық құралдар мен құрылғылар пайдалан-

бай, азаматтардан арнайы рұқсат алынбай ауыз су жəне күн-

делікті өмірлік қажеттіліктері үшін пайдалану, шомылу, мал 
суару мақсатында пайдалану жатады.  Сонымен қатар жалпы су 
пайдалануда су объектілерінде адамдардың өмірі мен денсау-

лығын сақтау мақсатында ережелерді жəне уəкілетті мемлекет-

тік органдармен бекітілген ережелерді сақтау міндеттілігі жүк-
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теледі. Су пайдалануды жүзеге асыру жалпы пайдаланудағы 
барша халыққа қолжетімді, ашық пайдаланудағы су объекті-
лерінде жүзеге асады. ҚР Су кодексіне сəйкес, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше жағдай көзделмесе, бар-

лық су объектiлерi ортақ пайдаланудағы объектiлер болып табы-

лады. Бірақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларда ортақ пайдаланудағы су объектiлерiн пайдалануды 
шектеуге жол берiледi.      

Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
Қазақстан Республикасының заңына сəйкес, жер қойнауын 
пайдаланушыға жеке меншiк немесе жер пайдалану құқығымен 
тиесiлi жер учаскелерiнде кең таралған пайдалы қазбаларды 
жəне жерасты суларын өз мұқтажы үшiн тəулігіне елу текше 
метрден аспайтын көлемде өндiру тұрақты жəне өтеусiз жер 
қойнауын пайдалану құқығымен жүзеге асырылады.   

Орманды жалпы пайдалану құқығы орман заңнамасымен 
белгіленеді. Жалпы орман пайдалануда жеке тұлғалар өздерінің 
қажеттілігі үшін жабайы жемістер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, 
жидектер, дəрілік шикізат жəне өзге де жанама орман ресурс-

тарын жинауды жүзеге асырады.   
Арнайы табиғат пайдалану – ҚР Экологиялық кодексінде 

жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгiлен-

ген тəртiппен табиғи ресурстарды ақылы негiзде пайдалануды 
жəне (немесе) қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын 
жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның қызметi. 

Табиғат пайдалану түрлерiне: 1) жердi пайдалану; 2) суды 
пайдалану; 3) орманды пайдалану; 4) жер қойнауын пайдалану; 
5) жануарлар дүниесiн пайдалану; 6) өсiмдiктер дүниесiн пай-

далану; 7) қоршаған ортаға эмиссиялар;  8) Қазақстан Республи-

касының заңдарында белгiленетiн өзге де табиғат пайдалану 
түрлері жатады.  

Табиғат пайдалану түрлерi бойынша арнайы табиғат пай-

далану құқығының туындау ерекшелiктерi Қазақстан Республи-

касының заңдарында айқындалады. 
Экологиялық құқық ғылымында арнайы табиғат пайдалану 

құқығы деп белгілі субъектілер мен уəкілетті мемлекеттік ор-

гандардың рұқсаты негізінде қоғамның, жеке жəне заңды тұлға-

лардың экономикалық мүддесін қанағаттандыру мақсатында, 
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жалпы табиғатты пайдалануға қарағанда қоршаған ортаға əсері 
көбірек табиғатты пайдалану танылады. Арнайы табиғат пайда-

ланудың екі нысанын бөліп қарастырамыз: кешенді табиғат 
пайдалану жəне жеке табиғи ресурстарды пайдалану құқығы 
(жер учаскесін, жер қойнауын, орман реурстарын жəне т.б.). 
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес, 
арнайы табиғат пайдалану табиғат пайдаланудың бiр түрiн не 
олардың бiрнеше түрiнiң жиынтығын қамтуы мүмкiн. 

Бір табиғи ресурсты пайдалануға берген кезде онымен 
байланысы бар өзге де табиғи ресурстар да пайдаланылады 
немесе оларға əсер етіледі. Заң əдебиетінде кешенді табиғат 
пайдалану аумақтағы экологиялық жағдайды есепке ала оты-

рып, кешенді табиғат пайдаланудың қоршаған ортаға жағымсыз 
əсерін азайту жəне сол аумақтағы табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын 
бір немесе бірнеше табиғи ресурстарды қатар пайдалану 
танылады.    

Жекелеген табиғи ресурстар (жер, жер қойнауы, су, орман, 
жануарлар дүниесі) арнайы табиғат пайдалануға кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру мақсатында беріледі.   

Жер заңнамасында арнайы жер пайдалану құқығы деген 
түсінік кездеспейді, бірақ жер пайдалану құқығы көп жағдайда 
(жалпы ортақ пайдаланудағы жер учаскелерін пайдалану құқы-

ғынан басқа жағдайларда) арнайы болып табылады. Жер пайда-

лану құқығы: 1) мемлекеттiк органдар актiлерiнiң; 2) азаматтық-

құқықтық мəмiлелердiң негiзiнде; 3) Қазақстан Республикасы-

ның заңдарында көзделген өзге де негiздерде туындайды.  
Арнайы су пайдалану арнайы құрылғылары, техникалық 

құралдарды пайдалану арқылы жүзеге асырылады.  
Жер қойнауын жалпы пайдалану түрлерінен басқа жер 

қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың барлық қалған 
түрлері уақытша жəне өтемді жер қойнауын пайдалану негізінде 
жүзеге асырылады. Кең таралған пайдалы қазбаларды жəне 
жерасты суларын өз мұқтажы үшін өндіруді жүзеге асыратын 
тұлғаларды қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушылар кəсіп-

керлік қызмет субъектілері болып табылуы тиіс.          
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану 

туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі 
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№593 Заңына сəйкес, жануарлар дүниесiн арнайы пайдалануға 
жануарлар дүниесi объектiлерiн жəне олардың тiршiлiк ету 
өнiмдерiн мекендейтiн ортасынан алу арқылы пайдалану 
жатады. Жануарлар дүниесi арнайы пайдалануға Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен берiлетiн 
жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсаттар негiзiнде 
берiледi. 

Арнайы орман пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы-

ның Орман кодексінде бекітілген. Мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiнде ұзақ мерзiмдi орман пайдалану құқығы тендер 
нəтижелерi туралы хаттама жəне сол негiзге алынып жасалған 
шарт негiзiнде туындайды. Мемлекеттiк орман қоры учаскеле-

рiнде қысқа мерзiмдi орман пайдалану құқығы орман билетiнiң 
негiзiнде туындайды. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде 
орман пайдалануды жүзеге асыруға рұқсаттама құжаттары: ағаш 
кесу билетi мен орман билетi негiзiнде ғана жол берiледi. 

Табиғи ресурстарды арнайы пайдалану барысында күрделі 
экологиялық қатынастар туындайды. Олар табиғи объектілерді 
пайдаланудың түріне, мақсатына, орналастыруға, мөлшерлеуге, 
қорғауға, тағы басқа жағдайларға байланысты болғандықтан, 

мемлекет тарапынан арнаулы ережелерді белгілеуді талап етеді. 
Сондықтан экологиялық заңнамада табиғатты пайдаланушыға 
табиғи ресурстар табиғатты арнайы пайдалану тəртібімен 
шаруашылық жəне өзге де шараларды жүзеге асыру үшін шарт 
немесе пайдалануға рұқсат беру негізінде пайдалануға немесе 
жалға беріледі. 

Табиғи ресурстарды иелену жəне пайдалану кепілдіктері 
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде, Жер ко-

дексінде, Су кодексі, Орман кодексі жəне басқа табиғат қорғау 
заңдарындағы жеке баптардың ережелерінде берілген. 

Қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын жеке жəне 
(немесе) заңды тұлғаның қызметiн заң шығарушы арнайы 
табиғат пайдалануға жатқызады. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес, 
қоршаған ортаға эмиссиялар дегеніміз – ластаушы заттардың 
шығарындылары, төгiндiлерi, қоршаған ортада өндiрiс жəне 
тұтыну қалдықтарын орналастыру, зиянды физикалық əсер ету, 
күкіртті қоршаған ортада ашық түрде орналастыру жəне сақтау.  
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Арнайы табиғат пайдалану түрі ретінде қоршаған ортаға 
эмиссиялар қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті 
органның рұқсаты негізінде жүзеге асырылады.     

Табиғи ресурстарды пайдалану объектілеріне – жер, су 
қорлары, орман қорлары, жер қойнауының кен байлықтары, 
жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің жеке түрлері жатады. 
Аталған қорлардың жəне басқа табиғи объектілердің кез келген 
түрі иелену немесе пайдалану объектісі бола алмайды. Сондық-

тан табиғи ресурстың заңда көрсетілген түрі ғана иемдену 
немесе пайдалану объектісі бола алады. Сонымен қатар олар кез 
келген заңды ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға беріле бер-

мейді. Мысалы, орман қоры учаскелері иелік етуге мемлекеттік 
орман шаруашылығы кəсіпорындарына, мекемелері мен ұйым-

дарына, сондай-ақ қорықтар мен ұлттық парктерге орман ша-

руашылығын жүргізу үшін беріледі. Басқа заңды ұйымдар мен 
заңды тұлғалар иелігіне заңда белгіленген тəртіппен орман ша-

руашылығын жүргізу үшін орман қорының учаскелері берілуі 
мүмкін.   

Табиғи ресурстарды иелену, пайдалану, жалға алуды, мем-

лекеттік, қоғамдық, кооперативтік, акционерлік, тағы басқа кə-

сіпорындар, мекемелер мен ұйымдар жүзеге асырады, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының жеке азаматтары, заңда көрсетілген 
ретте шетелдік заңды ұйымдар мен азаматтар да осыған құқылы. 

Шетелдің заңды ұйымдары мен азаматтарына табиғи ре-

сурстар пайдалануға немесе жалға, заңда көрсетілген жағдай-

ларда жеке меншігіне берілетін болғандықтан, олар иелену 
құқығының субъектісі бола алады. Қазақстан Республикасының 
азаматы республика аумағында тұрған мерзіміне қарамастан, 

жер учаскесін мұралық өмірлік иеленуге құқылы. 
Табиғатты арнайы пайдаланудың шарттары дегеніміз – 

табиғат объектілерін нақтылы игерудің нысаны. Оны іске асыру 
үшін табиғи ресурстарды арнайы пайдаланудың негізгі шарт-

тары – табиғи ресурстарды пайдаланатын немесе айналадағы 
табиғи ортаға ықпал жасайтын кəсіпорындарға, мекемелерге, 
ұйымдар мен азаматтарға шетелдік заңды ұйымдар мен аза-

маттарға, олардың меншік нысанына қарамастан, табиғи ресурс-

тарды пайдаланғаны үшін; айналадағы табиғи ортаға ластайтын 
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заттарды шығарғаны жəне тастағаны, өндіріс пен тұтыну қал-

дықтарын орналастырғаны үшін төлемақы белгіленеді. 
Табиғи ресурстарды арнайы пайдалануға берудің жəне 

айналадағы табиғи ортаны қорғау жөніндегі экологиялық талап-

тарды сақтаудың ережелері табиғат қорғау заңдарымен жəне 
табиғатты пайдалану туралы шартпен анықталады. 

Заңда көрсетілген жағдайларда суды, су тоғандарын, кең 
тараған пайдалы қазбаларды, жергілікті маңызы бар кен кө-

здерін өкілетті органдар (əкімдер) бере алады. 
Табиғи ресурстарды арнайы пайдалану құқығы жерді 

пайдаланушы рұқсат алған күннен бастап өз күшіне енеді. Бірақ 
табиғи ресурсты пайдалануға кірісу табиғат объектілерінің 
түрлеріне қарай заңда көрсетілген тəртіппен жүзеге асырылады. 
Тиісті жерге орналастыру органдары берілген жер учаскесінің 
шекарасын нақты белгілеп бергенге дейін жəне жерді иелену 
немесе пайдалану құқығын куəландыратын құжат тапсырыл-

ғанға дейін осы учаскені пайдалануға кірісуіне тыйым салы-

нады. 
Экологиялық заңнама табиғи ресурсты пайдалануға рұқсат 

беру құжатында осы ресурстардың пайдалануға берілген мер-

зімін, оларды қорғау мен сақтауды қамтамасыз етудің ережеле-

рін, пайдаланудың нақты мөлшерін, қалдықтарды шығару мен 
тастаудың шекті нормативтерін көрсетуді талап етеді. 

Табиғи ресурстарды иеленуге немесе пайдалануға, жалға 
берілетін құжаттардың нысаны табиғи ресурс түріне қарай 
əртүрлі болуы мүмкін (акт, шарт, лицензия, куəлік т.т.). Орман 
кодексі бойынша орман қоры учаскелерін пайдалануға беру 
лицензия, ағаш кесу билеті, ордер, орман билеті негізінде жүзеге 
асырылады. 

Табиғат қолдану құқығының субъектілері заңға сəйкес 
алынған табиғат ресурстарды пайдалану құқығы бар тұлғалар. 
Олар заңды тұлғалар – кəсіпорындар, ұйымдар жəне мекемелер, 
сонымен қатар жеке тұлғалар болуы мүмкін.  

Табиғат пайдалану құқығын иеленудегі қажетті алғышарты 
құқық-субъектілік болып табылады, яғни құқық қабілеттілік пен 
əрекет қабілеттілігінің болуы. Ал заңды тұлғаларда, құрылтай 
құжаттары немесе жарғысында көрсетілген табиғат ресурстарын 
өз қызметтеріне сəйкес қолдануға мүмкіндік қажет болған 
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жағдайда, жалпы құқық қабілеттілігі жəне арнайы құқық 

қабілеттілігі болуы қажет.  
М.М. Бринчуктің пікірі бойынша, табиғат пайдалану құқы-

ғының субъектісі екі сипатта көрініс табады: а) заң бойынша 
мүмкіндігі бар пайдалану құқығының иесі; б) табиғи ресурс-

тарға субъективті құқық иесі, заңмен бекітілген құқықтары мен 
міндеттері бар, жер, жер қойнауы, су жəне орман, жануарлар 
əлемінің объектілерін пайдалану қатынастарының субъектісі 
ретінде.  

Жалпы табиғат қолдану құқығының субъектілері болып 
азаматтар, шетел азаматтары жəне азаматтығы жоқ тұлғалар 
саналады, өйткені оларда заң бойынша су, орман, жер пайдалану 
құқығы бар.  

Арнайы табиғат пайдалану құқығының субъектілері болып 
заңды тұлғалар жəне кəсіпкер-азаматтар саналады. Заңды тұлға-

лар: мемлекеттік орган ретінде, мемлекеттік меншіктегі ресурс-

тарды пайдалану жəне белгілі табиғи ресурстарды пайдалану 
құқығы бар заңды тұлға ретінде көрініс табады. Заңды тұлға, 
жалпы құқық қабілеттігінен басқа, арнайы табиғат пайдалану 
құқығын иелену үшін тиісті рұқсат құжаттарын алу қажет 
(лицензия, рұқсат, келісім-шарт жəне т.б.). 

Табиғат пайдалану құқығының жалпы жəне арнайы түр-

леріне қарай, табиғат пайдаланушылардың айырмашылықтарын 
көрсетуге болады.  

Жалпы табиғат пайдалану құқығының субъектісі əрбір адам 
бола алады, өйкені заң бойынша оның жерді, суды, орманды 
пайдалану құқығы бар. Жалпы табиғат пайдалану құқығында 
адам табиғат ресурстарын кəсіпкерлік əрекеттерді жүзеге асыру 
үшін емес тек өзінің қажеттілігіне орай қолдана алады. Бұл та-

биғат пайдалану заңнамаларында көзделген. Кəсіпкерлік əре-

кеттерді жүзеге асыру үшін су объектілерін тек лицензия алған 
соң,  яғни арнайы табиғат пайдалану құқығын иеленген соң 
жүзеге асыра алады. Орман заңнамасында да осындай жағдай 
көзделген. Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
ҚР заңына сəйкес, жер қойнауын пайдаланушыға жеке меншiк 
немесе жер пайдалану құқығымен тиесiлi жер учаскелерiнде кең 
таралған пайдалы қазбаларды жəне жерасты суларын өз мұқ-

тажы үшiн тəулігіне елу текше метрден аспайтын көлемде 
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өндiру тұрақты жəне өтеусiз жер қойнауын пайдалану құқы-

ғымен жүзеге асырылады 

Сонымен қатар жүктелген міндеттерді атқару үшін əрекет 
қабілеті болуы қажет. Табиғат пайдалану құқығы субъекті-
лерінің мəртебесі олардың заңда белгіленген құқықтары мен 
міндеттері бойынша анықталады.  

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде таби-

ғат пайдаланушы – табиғи ресурстарды пайдалануды жəне 
(немесе) қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын жеке 
немесе заңды тұлға деп бекітіледі. Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты немесе уақытша тұратын жеке жəне заңды 
тұлғалар табиғат пайдаланушылар болуы мүмкiн. 

Табиғат пайдаланушылар: 
1) тұрақты (табиғат пайдалану құқығы мерзiмi шектел-

мейтiн сипатта болады) жəне уақытша (табиғат пайдалану 
құқығы белгiлi бiр мерзiммен шектелген); 

2) бастапқы (табиғат пайдалану құқығы мемлекеттен не 
басқа да бастапқы табиғат пайдаланушылардан сол құқықтан 
айыру немесе əмбебап құқық мирасқорлығы тəртiбiмен алын-

ған) жəне кейiнгi (табиғатты уақытша пайдалану құқығы бұл 
мəртебенi өзiнде сақтап қалатын бастапқы табиғат пайдалану-

шыдан шарт негiзiнде алынған) болуы мүмкiн. 
Табиғат пайдаланушылар Қазақстан Республикасының Эко-

логиялық  кодексінде  жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген талаптарды сақ-

тауға мiндеттi. 
Табиғат пайдалану құқығының объектісі болып оқшауланған 

(шекарасы бар) жəне де заңдық түрде белгіленген (табиғат қол-

дану құқығын иеленуші құжаттар, жеке меншік куəлігі, жалдау 
шарты жəне т.б.) табиғи ресурстың жеке анықталған бөлігі (мы-

салы, жер учаскесі, су объектісі, орман қорының бөлігі) табылады.  
Жалпы табиғат пайдалану құқығының объектісі қоршаған 

орта болып табылады деп айтуға болады. Табиғат пайдалану 
ұғымы – жалпылама ұғым. Орман пайдалану, су пайдалану 
кезінде біз табиғат пайдалануды жүзеге асырамыз. Табиғат 
пайдалану құқығының жалпы объектісі – қоршаған орта.  

Заңнамада табиғат пайдалану құқығының объектілері көбі-
не, жер пайдалануға, жер қойнауын пайдалануға, су пайдалануға 



84 

жəне т.б. нақтыланған. Яғни, сəйкесінше жер пайдалану құқы-

ғының объектісі – жер, су пайдалану құқығының – сулар болып 
табылады, жер қойнауын пайдалану құқығының – жер қойнауы. 
Бірақ, табиғат пайдалану құқығын  реттеуде  экожүйелі əдісті 
қолдану қағидасына сəйкес табиғат пайдаланудың түрлеріне 
байланысты жеке объектілерді бөліп қарастыру шартты түрде 
болады: орман пайдалануды жүзеге асыра отырып біз жер, су, 
атмосфералық ауа, жануарлар дүниесінің объектілеріне  əсер 
етеміз. Мүмкін тікелей пайдалану жəне жанама пайдалану 
құқығының объектілерін бөліп қарастыру қажет шығар. Мұндай 
шешім табиғат пайдалану кезінде қоршаған ортаны қорғау 
тиімділігін арттырады деуге болады.   

Жоғарыда көрсетілгендей, табиғат пайдалану заңнамасына 
сəйкес жер пайдалану құқығының объектісі жер, су пайдалану 
құқығының объектісі – сулар болып табылады, жер қойнауын 
пайдалануда – жер қойнауы. Бірақ экологиялық құқықта жер, 
сулар, жер қойнауы, орман жəне т.б. табиғи объектілер жəне 
табиғи ресурстар ретінде көрініс табады. Екі түсінік те заңна-

мада қолданылады. Бұдан табиғат пайдалану құқығының объек-

тісі ретінде табиғи объект не табиғи ресурс танылады ма деген 
сұрақ туындайды. Осы сұраққа жауап беру үшін олардың 
арасындағы айырмашылықты қарастырып өтейік.   

Жер табиғи объект ретінде – Қазақстанның барлық жер 
қоры. Жер табиғи ресурс ретінде – нақты шаруашылық мақ-

саттар үшін пайдалануға болатын жерлер. Яғни, табиғат пайда-

ланудың объектісі ретінде табиғи ресурстар танылады. Сонымен 
қатар табиғат пайдалану объектісі болып табиғи объектілер де 
саналады (мысалы, қалдық суларды су объектілеріне орналас-

тыру, шомылу үшін пайдалану). 
Табиғат пайдалану құқығының объектілерінің сипаттамасы 

табиғат пайдалану құқығының түрлеріне қарай ерекшеленеді.  
Егер арнайы табиғат пайдалану құқығының объектілері – жеке 
анықталынған жер, су, орман т.б. болып табылса, жалпы табиғат 
пайдалану құқығында объектілерді оқшаулау жүргізілмейді 
(жалпы пайдалануға жататын елді мекендердің жерлері, жалпы 
пайдаланудағы су объектілері).    

Арнайы табиғат пайдалану объектілері орналасқан аумақ 
учаскелері оқшаулану керек, яғни басқа аумақтан бөліну керек. 
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Оқшаулаудың екі түрі бар – физикалық жəне заңды. Физикалық 
оқшаулау өзіне тиесілі аумақты қоршап алу. Заңды оқшаулау 
дегеніміз – арнайы табиғат пайдалану объектісінің құқықтық 
мəртебесін заңдық күші бар нормативтік актілерде бекіту.    

Демек, табиғат пайдалану құқығының объектісі болып 
жекелеген табиғи ресурстар немес табиғат кешені табылады.  

 

Табиғат пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері 
Табиғат пайдаланушы субъектілердің мəртебесі олардың 

заңда бекітілген құқықтары мен міндеттерімен анықталады. 
Табиғат пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері əртүрлі 
нормативтік құқықтық актілерде (бірінші кезекте табиғатты 
пайдалану заңнамасында), сонымен қатар рұқсат беру құжатта-

рының мəтінінде (мысалы, лицензиялар) бекітіледі. Табиғат пай-

далану құқығының мазмұнын құрайтын құқықтар мен мін-

деттердің көлемі табиғи ресурстардың түрлеріне байланысты 
жəне заңнама нормаларымен жəне құқық орнатушы құжаттар-

мен белгіленеді.    
Табиғат пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін 

жалпы жəне арнайы деп бөлуге болады. Жалпы құқықтар бар-

лық табиғат пайдалану субъектілеріне тəн.  
Табиғат пайдаланушылардың жалпы құқықтары ҚР Эко-

логиялық кодексінде бекітілген (13-бап). Жеке тұлғалардың: 
1) өздерiнiң өмiрi мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаға; 
2) қоршаған ортаны қорғау мен сауықтыру жөнiндегi шара-

ларды жүзеге асыруға; 
3) қоршаған ортаны қорғау қоғамдық бiрлестiктерi мен қор-

ларын құруға; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

тəртiппен мемлекеттiк органдардың қоршаған ортаға қатысты 
мəселелері бойынша шешiмдер қабылдау процесіне қатысуға; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қорша-

ған ортаны қорғау саласындағы жиналыстарға, митингiлерге, 
пикеттерге, шерулер мен демонстрацияларға, референдумдарға 
қатысуға; 

6) мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға қоршаған ортаны 
қорғау мəселелерi бойынша хаттар, шағымдар, арыздар мен 
ұсыныстар беруге жəне оларды қарауды талап етуге; 
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7) мемлекеттiк органдар мен ұйымдардан уақытылы, толық 
жəне дұрыс экологиялық ақпарат алуға; 

8) қоршаған ортаны қорғау мəселелерi бойынша норма-

тивтiк құқықтық актiлер жобаларын əзiрлеу кезеңiнде оларды 
талқылауға қатысуға жəне əзiрлеушiлерге өз ескертпелерін ұсы-

нуға; 
9) қоршаған ортаға байланысты жоспарлар мен бағдарлама-

ларды дайындау процесіне қатысуға; 
10) қоғамдық экологиялық сараптама өткiзу туралы ұсыныс 

жасап, оған қатысуға; 
11) кəсiпорындарды, құрылыстар мен экологиялық жағынан 

қауiптi өзге де объектiлердi орналастыру, салу, реконструк-

циялау жəне пайдалануға беру туралы, сондай-ақ жеке жəне 
заңды тұлғалардың қоршаған орта мен адам денсаулығына терiс 
əсер ететiн шаруашылық жəне өзге де қызметiн шектеу мен 
тоқтату туралы шешiмдердiң əкiмшiлiк немесе сот тəртiбiмен 
күшiн жоюды талап етуге; 

12) Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының бұ-

зылуы салдарынан өздерiнiң денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген 
зиянның өтелуi туралы сотқа талап-арыз беруге құқығы бар. 

Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгiленген өзге де құқықтары болады. 

Арнайы құқықтар пайдаланылатын табиғи объектінің ерек-

шеліктеріне, табиғат пайдаланудың түріне байланысты жəне 
белгілі субъектілерге ғана тəн болады. Су объектілерін пайда-

лану кезіндегі су пайдаланушылардың құқықтары мен міндет-

тері – ҚР Су кодексімен (71-72 б.), жер пайдаланушылардың 
құқықтары мен міндеттері – ҚР Жер кодексімен (64-65 б.), 
орман пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері – ҚР 
Орман кодексімен (24-25 б.), жер қойнауын пайдаланушы-

лардың құқықтары мен міндеттері – ҚР Жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы заңымен (74-75 б.), жануарлар 
əлемін пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері – Жа-

нуарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
туралы ҚР заңымен (27 б.) реттеледі.     

Табиғат пайдаланушылардың құқықтары мемлекет немесе 
басқа табиғат пайдаланушылардың мүдделерін қорғау мақ-

сатында шектелуі мүмкін.  
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Табиғатты пайдаланудың мазмұнына кіретін құқықтар мен 
міндеттердің құрамы мен көлемі олардың нысаналы мақсатына, 
табиғат пайдалану құқығы субъектілерінің құқықтық мəрте-

бесіне байланысты болады. Табиғатты пайдалану саласындағы 
кейбір нақты құқықтар мен міндеттердің арасында айырмашы-

лықтар бар.   
Мысалы, жер пайдалану құқығының негізгі жалпы құқығы 

жерге өз бетінше шаруашылық жүргізу. Бұл құқықтар санатына: 
жер учаскесiн оның нысанасынан туындайтын мақсатта 
пайдалана отырып, жерде дербес шаруашылық жүргiзу; ауыл 
шаруашылығы жəне өзге де дақылдар мен екпелер себу мен 
отырғызуға, өндiрiлген ауыл шаруашылығы өнiмi мен жер 
учаскесiн пайдалану нəтижесiнде алынған өзге де өнiмге жəне 
оны өткiзуден түскен табысқа меншiк, шаруашылық жүргiзу, 
оралымды басқару; өз шаруашылығының қажеттіліктерi үшiн 
жер учаскесiнде бар құмды, сазды, қиыршық тасты жəне басқа 
да кең таралған пайдалы қазбаларды, шымтезектi, екпелердi, 
жер үстi жəне жер асты суларын, кейiннен мəмiлелер жасасу 
ниетiн көздемей, белгiленген тəртiппен пайдалану, сондай-ақ 
жердiң өзге де пайдалы қасиеттерiн пайдалану; жер учаскесi 
мемлекет мұқтажы үшiн мəжбүрлеп иеліктен шығарылған 
жағдайда келтiрiлген шығынды толық көлемде өтетiп алу; жердi 
аймақтарға бөлудi ескере отырып, меншiк, шаруашылық жүргi-
зу, оралымды басқару құқығымен жер учаскесiнiң нысаналы 
мақсатына сəйкестiкте тұрғын үйлер, өндiрiстiк, тұрмыстық 
жəне өзге де үйлер (құрылыстар, ғимараттар) салу; белгiленген 
құрылыс, экологиялық, санитарлық-гигиеналық жəне өзге де 
арнаулы талаптарға сəйкес суландыру, құрғату жəне өзге де 
мелиорациялық жұмыстар жүргiзу, тоғандар мен өзге де су 
айдындарын жасау; меншік құқығын, уақытша ұзақ мерзімге 
өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын шаруашылық серiктес-

тiгiнiң жарғылық капиталына салым ретiнде, акционерлiк қоғам 
акцияларының төлемiне немесе өндiрiстiк кооперативке жарна 
ретiнде беру құқықтары жатады. 

Жер қойнауын пайдаланушының жалпы құқықтары болып: 
келісімшартта көзделген талаптарға сəйкес өзіне берілген 
келісімшарттық аумақ шегінде жер қойнауын пайдалану жөнін-

дегі іс-əрекетті дербес жасауға; егер келісімшартта не Қазақстан 
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Республикасының заңдарында өзгеше жағдай көзделмесе, өз 
қызметінің нəтижелерін, оның ішінде минералдық шикізатты өз 
қалауынша пайдалануға; келісімшарттық аумақта, ал қажет 
болған жағдайда жер қойнауын пайдаланушыға белгіленген 
тəртіппен берілген өзге де жер учаскелерінде жұмыстарды жүзе-

ге асыру үшін қажетті өндірістік жəне əлеуметтік сала объекті-
лерін салуға, сондай-ақ шарттар негізінде келісімшарттық ау-

мақта да, одан тысқары жерлерде де жалпыға ортақ объектілер 
мен коммуникацияларды пайдалануға; келісімшарттың қолда-

нылу мерзімін ұзарту туралы келіссөздерге бастамашылық жа-

сауға; жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргі-
зуге байланысты жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау 
үшін мердігерлерді тартуға; Заңда белгіленген талаптарды 
сақтай отырып, құқықтарды немесе олардың бір бөлігін басқа 
тұлғаларға беруге; Заңда немесе келісімшартта айқындалған 
жағдайларда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 
тоқтатуға құқығы бар. 

Су пайдаланушылар өз бетінше өздеріне тиесілі су объекті-
сін пайдалану құқығын жүзеге асырады. ҚР Су кодексінде көз-

делген жағдайларды қоспағанда, су пайдаланушылардың су пай-

далану құқығына қысым көрсетуге байланысты олардың қыз-

метiне мемлекеттiк органдардың тарапынан араласуға тыйым 
салынады.  

Барлық табиғат пайдаланушылардың негізгі міндеттері 
табиғи объектілерді ұтымды жəне тиімді пайдалану, қорша- 

ған ортаны қорғау заңнамасының талаптарына сəйкес табиғи 
объектіге ұқыпты қарау. Ол үшін табиғат пайдаланушыға 
заңмен белгіленген экологиялық талаптарды орындау жүктел-

ген.   
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес, 

жеке тұлғалар:
1) қоршаған ортаны сақтауға, табиғи ресурстарға ұқыпты

қарауға;
2) табиғи� �ресурстарды ��ұтымды ��пайдалануға, ��қоршаған

ортаны қорғауға жəне экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз 
етуге бағытталған шараларды iске асыруға жəрдемдесуге;

3) өз кiнəсiнен экологиялық қауiпсiздiкке төнуi мүмкiн
қатердi болдырмауға;
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4) өз қызметiн Қазақстан Республикасының экологиялық
заңнамасына сəйкес жүзеге асыруға мiндеттi.

Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгiленген өзге де мiндеттерi болады.

Арнайы табиғат  пайдалану құқығының пайда болуы,

өзгеруі жəне тоқтату шарттары
Табиғат пайдалану құқығының пайда болу негіздерін пай-

далану түрлеріне байланысты екі топқа бөлеміз: жалпы табиғат 
пайдалану құқығының пайда болу негіздері жəне арнайы 
табиғат пайдалану құқығының пайда болу негіздері.    

Жалпы табиғат пайдалану тікелей заң нормасынан пайда 
болады жəне мемлекеттік тіркеуді талап етпейді. Адам мен 
азаматтың конституциялық құқығынан туындайды, яғни адам-

ның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаға 
құқығы, Қазақстан Республикасы аумағында заңды түрде жүр-

ген əрбір адам, заңда көрсетілгеннен басқа реттерде, оның 
аумағында еркін жүріп-тұруға жəне тұрғылықты мекенді өз 
қалауынша таңдап алуға құқығы бар жəне т.б., жалпы табиғатты 
пайдалану құқығын жүзеге асыру алдын ала заңдық əрекеттерді 
жасауды қажет етпейді (рұқсат алу, лицензия), жəне ақысыз 
жүзеге асырылуымен сипатталады. 

Арнайы табиғат пайдалану құқығының пайда болу негіздері 
күрделі заңдық құрамдармен, яғни заңдық фактілердің жиынты-

ғымен көрініс табады.  
Табиғат пайдалану құқығының құқық нормасы, субъектінің 

құқықтары мен міндеттерін біріктіретін заңдық фактілер негі-
зінде пайда болады. Табиғат пайдалану аясындағы құқықтық 
қатынастардың мəні заңдық фактілермен байланысты. Заңдық
фактілер – субъектінің еркіне байланысты заңдық құбылыстар 
мен заңдық əрекеттерге бөлінеді.    

Табиғат пайдалану құқығының пайда болуының негізгі 
шарттары –  заңдық əрекеттер. Олар табиғи ресурстың түріне, 
субъектісіне, табиғат пайдаланудың түріне байланысты болады. 
Барлық жағдай экологиялық құқықтың нормалары мен талапта-

рына сəйкес жүзеге асуы керек. Табиғат пайдалану құқығының 
пайда болу негіздері ретінде заңдық əрекеттер күрделі заңдық
жиынтықты құрайды, оған: табиғи объектіні пайдалануға беру 
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туралы тұлғаның ерік білдіруі (өтініш); уəкілетті мемлекеттік 
органдардың шешім қабылдауы; табиғи объектіні пайдалану 
құқығын бекітетін сəйкесінше құжат жатады.  

 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəй-

кес, арнайы табиғат пайдалану құқығы: 
1) табиғи ресурстарды пайдалану мен алуға жəне қоршаған 

ортаны қорғау саласында жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге 
асыруға лицензиялар жəне (немесе) рұқсаттар; 

2) табиғи ресурстарды Қазақстан Республикасының заңда-

рында белгiленген тəртiппен табиғат пайдалануға беру туралы 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы 
органдардың шешiмдерi; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде бел-

гiленген тəртiппен жасалатын табиғат пайдалануға арналған 
шарттар (келiсiмшарттар) негiзiнде туындайды (ҚР ЭК 12-бабы). 

Арнайы табиғат пайдалану құқығы Қазақстан Республика-

сының заңнамалық актiлерiнде көзделген тəртiппен, лицензия-

лар жəне (немесе) рұқсаттар, Қазақстан Республикасы Үкiметi-
нiң немесе жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмдерi негiзiн-

де туындайды. 
Жылжымалы көздерден туындайтын эмиссияларды қоспа-

ғанда, қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын табиғат 
пайдаланушылардың арнайы табиғат пайдалану құқығын жүзеге 
асыруына экологиялық рұқсаттар болған кезде жол берiледi. 

Табиғи ресурстарды пайдалану құқығы жеке жəне (немесе) 
заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамалық актi-
лерiне сəйкес беріледі. 

Арнайы табиғат пайдалану құқығын алған жеке жəне заңды 
тұлғалар, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, оларға билiк ете алмайды. 

Арнайы табиғат пайдалану құқығы мемлекет қауiпсiздiгiн 
жəне қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес шектелуi немесе 
оған тыйым салынуы мүмкін. 

Табиғи ресурстарды пайдалану мен алуға жəне қоршаған 
ортаны қорғау саласында жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге 
асыруға лицензиялар жəне (немесе) рұқсаттар негiзiнде туын-

дайды. 
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Табиғи ресурстарды арнайы пайдалану құқығына рұқсат 
жəне лицензия – жеке жəне заңды тұлғалардың белгілі табиғат 
пайдалану құқығын куəландыратын ресми құжат. 

Арнайы табиғат пайдалану құқығына берілетін рұқсат əкім-

шілік акт ретінде заңдық құрамның элементі ретінде экология-

лық заңнаманың əр саласында əртүрлі нысандарда көрініс таба-

ды. Мысалы, орман заңнамасы бойынша, мемлекеттiк орман 
қоры учаскелерiнде орман пайдалануды жүзеге асыруға рұқсат-

тама құжаттары: ағаш кесу билетi мен орман билетi негiзiнде 
ғана жол берiледi (ҚР Орман кодексінің 20-бабы). 

Жеке жəне заңды тұлғалардың табиғат қорғау iсiн жобалау, 
нормалау жəне экологиялық аудит жөнiндегi қызметi Эколо-

гиялық кодекстiң 40-бабына сəйкес шаруашылық жəне өзге де 
қызметтiң I санаты үшiн қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
жұмыстарды орындау мен қызметтер көрсетуге арналған ли-

цензияның негiзiнде жүзеге асырылады. 
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орын-

дау мен қызметтер көрсетуге қызметті лицензиялауды Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заң-

намасына сəйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi 
орган жүзеге асырады. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы лицензияланатын 
қызмет түрiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарын қоршаған ор-

таны қорғау саласындағы уəкілетті орган бекітеді. 
Арнайы табиғат пайдалануға рұқсат беру Қазақстан Респуб-

ликасының Экологиялық кодексі арқылы реттеледі жəне табиғат 
пайдаланушының табиғи ресурстың қажеттілігі негізделген 
өтінішінің негізінде беріледі.  

Қазақстан Республикасында табиғат пайдаланушыларға 
мынадай экологиялық рұқсаттар: 

1) қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар;  
2) кешендi экологиялық рұқсаттар берiледi. 
Эмиссиялардың барлық стационарлық көздерінен қоршаған 

ортаға эмиссияларды экологиялық рұқсатсыз жүзеге асыруға 
тыйым салынады. 

Ластағыштар ретінде Қазақстан Республикасының Салық 
кодексінде көзделген заттар шығарындыларын қоспағанда, 
парниктiк газдар шығарындылары экологиялық рұқсаттың 
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нысанасы болып табылмайды (ҚР Экологиялық кодексінің
8-тарауы).

Жылжымалы көздерден туындайтын ластағыш заттардың 
шығарындыларын қоспағанда, қоршаған ортаға эмиссияларды 
жүзеге асыратын табиғат пайдаланушылар қоршаған ортаға 
эмиссияларға рұқсат алуға міндетті.

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес 
бірыңғай жер салығын төлеушілер болып табылатын табиғат 
пайдаланушылар шаруа немесе фермер қожалықтары үшін 
арнайы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын 
объектілер бойынша қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат ал-

майды.
Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат табиғат пайдалану-

шыға оның өтiнiмiне сəйкес Қазақстан Республикасының Эко-

логиялық кодексінде белгiленген тəртiппен берiледi.
Табиғат пайдаланушылар қоршаған ортаға эмиссияларға 

рұқсатта көрсетiлген шарттарды орындауға мiндеттi жəне олар-

ды сақтамағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жауапты болады. 

Өз меншiгiнде өндiрiстiк объектiлерi бар табиғат пайдала-

нушылар қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу үшiн:
1) бiр ��облыстың�� (республикалық ��маңызы �бар �қаланың,

астананың) аумағында орналасқан əрбiр объект бойынша да, 
олардың тұтас жиынтығы бойынша да өтiнiм бере алады;

2) əртүрлi облыстың (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) аумағында орналасқан əрбiр объектiнiң орналасқан 
жерi бойынша өтiнiм беруге тиiс.

Егер қоршаған ортаға эмиссиялар ортақ табиғат пайдалану 
процесiнде жүретiн болса, бұл эмиссияларға рұқсат алу талап 
етiлмейдi. Табиғат пайдаланушының Қазақстан Республика-

сында жүзеге асыратын қызмет түрлерi үшiн арнаулы экология-

лық талаптар мен нормалар қабылданған болса, қоршаған ортаға 
эмиссиялар үшiн рұқсатқа осы талаптар мен нормалардың 
орындалуын қамтамасыз ететiн табиғат пайдалану шарттары 
енгiзiлуi мүмкiн.

Қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн рұқсатқа табиғат пай-

даланудың белгiлi бiр шарттарын енгiзу туралы шешiмдi рұқсат 
берген органдар қабылдайды.
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Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында 
белгiленген экологиялық талаптар мен нормаларда көзделмеген 
табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн 
рұқсатқа енгiзуге тыйым салынады. 

Қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн рұқсатқа табиғат пай-

далану шарттарын енгiзу тəртiбiн қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкiлеттi орган бекiтедi. 

Табиғат пайдаланушы экологиялық рұқсатқа енгізілген та-

биғат пайдалану шарттарының орындалуы туралы есепті рұқсат 
берген органға тоқсан сайын ұсынып отыруға міндетті. 

Кешендi экологиялық рұқсат табиғат пайдаланушының ең 
озық қолжетiмдi технологияларды енгiзу жəне Қазақстан Рес-

публикасының экологиялық заңнамасында белгiленген эмиссия-

лардың техникалық үлес нормативтерiн сақтау шартымен қор-

шаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыру құқығын куəланды-

ратын бiртұтас құжат болып табылады. 
Кешенді экологиялық рұқсаттарды қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уəкілетті орган береді. 
Арнайы табиғат пайдалану құқығы туындауының келесі 

негізі табиғи ресурстарды Қазақстан Республикасының заңда-

рында белгiленген тəртiппен табиғат пайдалануға беру туралы 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы 
органдардың шешiмдерi.  

Табиғи объектіні пайдалану құқығын беру туралы өтініш 
жазбаша түрде жазылып, уəкілетті мемлекеттік органға берілуі 
керек. Өтініште сұралып отырған табиғи объектінің түрі, көлемі, 
орналасқан жері, пайдалану мақсаты мен мерзімі жəне т.б. 
көрсетілу керек. Өтініш қаралып, сəйкесінше уəкілетті мемле-

кеттік органның шешімі шығады.  
Арнайы табиғат пайдалану құқығы Қазақстан Республика-

сының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тəртiппен жасалатын 
табиғат пайдалануға арналған шарттар (келiсiмшарттар) негi-
зiнде туындайды.  

Табиғатты пайдалану туралы шарт табиғатты пайдаланушы 
мен жергілікті өкілетті органмен, ал республикалық маңызы бар 
табиғи ресурстарды пайдаланған жағдайда Қазақстан Респуб-

ликасы Үкіметімен жасалады. 
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Табиғатты пайдалану туралы шарт табиғатты пайдаланушы-

лар көздеп отырған шаруашылық немесе өзге де қызметте жəне 
осы орайда қолданылатын технологияға экологиялық сарап-

таманың қорытындылары болған жағдайда жасалады. 
Табиғатты пайдалану туралы шартта мынадай ережелер 

көрсетілуі тиіс: 
– шаруашылықты жүргізуге жəне өзге де қызметке жол 

беруге болатын экологиялық талаптар; 
– табиғи ресурстарды пайдаланғаны жəне табиғи ортаны 

ластағаны үшін төлемдердің төлеу мерзімі мен мөлшері; 
– табиғи ресурстардың жалпы пайдаланудан шығып қа-

луына байланысты оларды жаңғыртуға арналған төлем-

дердің мерзімі мен мөлшері; 
– өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастырудың көлемі 

мен тəртіптері, оларды орналастырғаны үшін төлемдерді 
төлеу мерзімі мен мөлшері; 

– табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланбаған, айналадағы 
табиғи ортаны лимиттен тыс тұтынып, ластағаны үшін 
айып салып жазалауды қолданудың шарттары мен тəр-

тібі; 
– қолданылатын технологияға ерекше талаптар; 
– берілетін жеңілдіктер; 
– тараптардың шарт талаптары мен ережелерін бұзғаны 

үшін жауапкершілігі; 
– шарттың күшіне ену мерзімі. 
Табиғат пайдалану құқығы мына жағдайларда өзгертіледі: 
– табиғат пайдалану объектісінің өзгеруі; 
– табиғат пайдалану объектісінің құқықтық мəртебесінің 

өзгеруі; 
– пайдаланудағы табиғи объектінің экологиялық жағдайы-

ның өзгеруі жəне соған байланысты табиғат пайдалануға 
шектеу қоюдың заңмен бекітілуі.   

Табиғат пайдалануды толығымен немесе ішінара, тұрақты 
немесе уақытша тоқтату негіздері – құқыққа сай немесе құқыққа 
қайшы əректеттер, əрекетсіздік немесе оқиғалар болып табы-

лады.  
Табиғат пайдаланушылардың барлығына ортақ табиғат пай-

далану құқығын тоқтату негіздеріне: 
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– пайдалануға берілген табиғи объектіні мемлекет қажет-

тіліктері үшін алып қою;   
– табиғи объектіні пайдалану уақытының аяқталуы;   
– пайдалануға рұқсат беру құжаттарында көрсетілген та-

биғат пайдалану құқығын тоқтататын жағдайлардың 
орын алуы; 

– табиғи объектіге зиян келтіретін табиғат пайдаланушы-

ның табиғи объектілерді пайдалану ережелерін жүйелі 
түрде бұзуы; 

– төтенше жағдайлардың орын алуы (табиғи апаттар, əске-

ри əрекеттер жəне т.б.); 
– егер табиғат пайдадаланушы рұқсат беру құжатында 

берілген уақыт аралығында табиғи объектіні пайдалан-

баса; 
– табиғи объектіні пайдалануға берген субъектінің шаруа-

шылық қызметінің тоқтауы; 
– табиғи объектіні пайдалану үшін төлемдерді жүйелі 

түрде төлемеу жатады. 
Мысалы: ҚР Жер кодексіне сəйкес, жер пайдалану құқығы: 

1) жер пайдаланушы жер пайдалану құқығын иелiктен шығарып 
басқа тұлғаларға берген; 2) жер пайдаланушы жер пайдалану 
құқығынан бас тартқан; 3) жер пайдалану құқығынан Қазақстан 
Республикасының заң актiлерiнде көзделген өзге де жағдайлар-

да айырылған ретте тоқтатылады. Сонымен қатар жер пайда-

ланушыдан жер пайдалану құқығын олардың келісімінсіз алып 
қоюға:  1) жер пайдаланушының мiндеттемелерi бойынша жер 
учаскесiнен немесе жер пайдалану құқығынан өндiрiп алу 
жүргiзiлген; 2) жер учаскесі мемлекет мұқтажы үшін мəжбүрлеп 
иеліктен шығарылған; 3) мақсатына сай пайдаланылмай отырған 
немесе Қазақстан Республикасының заңдарын бұза отырып 
пайдаланылып жүрген жер учаскесi жер пайдаланушыдан мəж-

бүрлеп алып қойылған; 4) радиоактивті ластануға ұшыраған жер 
учаскесі жер пайдаланушыдан, құны тең жер учаскесі беріле 
отырып, мəжбүрлеп иеліктен шығарылған; 5) тəркiленген реттен 
басқа жағдайларда жол берiлмейдi.  

Жер пайдалану құқығы бұдан басқа да мынадай негiздер 
бойынша тоқтатылуы мүмкiн:  

1) учаске берiлген мерзiмнiң өтуi;  
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2) жер учаскесi кепiлде тұрған жағдайларды қоспағанда, 
жер учаскесiн жалға беру шартының немесе өтеусiз уақытша 
жер пайдалану шартының мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы;  

3) жер пайдаланушыға қызметтiк жер телiмiн берумен бай-

ланысты туындаған еңбек қатынастарының тоқтатылуы.  
  
Бақылау сұрақтары: 
1. Табиғат пайдалану құқығының түсінігі, белгілері жəне мазмұны.  
2. Табиғат пайдалану құқығының түрлерін ашып көрсетіңіз. 
3. Табиғат пайдалану құқығының объектілері жəне субъектілері қандай? 

4. Табиғат пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін атаңыз. 
5. Арнайы табиғат  пайдалану құқығының пайда болу, өзгеру жəне 

тоқтату шарттарын ашып көрсетіңіз. 
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5, 6-тақырып 
 

ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ МЕН ҚОРШАҒАН 
ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ТЕТІГІ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ 

ЖƏНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 
САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК БАСҚАРУДЫҢ 

ЖЕКЕЛЕГЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ 
 

 

 

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласын-

дағы мемлекеттік реттеудің түсінігі, белгілері. Табиғатты 
пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды басқаратын жалпы 
жəне арнайы органдар. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттiк реттеу жəне табиғи ресурстарды пайдалану сала-

сындағы мемлекеттiк басқарудың жекелеген функциялары. 
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтi лицензиялау. 
Экологиялық нормалауды құқықтық реттеу жəне қоршаған 
ортаға əсердің жол беруге болатын шекті нормативтері. Эколо-

гиялық таңбалаудың құқықтық негіздері. Экологиялық сарап-

тама: мақсаттары, міндеттері, түрлері. Экологиялық рұқсаттар – 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік басқарудың 
нысаны ретінде. Экологиялық сақтандыруды құқықтық реттеу. 
Экологиялық бақылаудың түрлері мен міндеттері. Табиғи ре-

сурстардың мемлекеттiк кадастрларының бiрыңғай жүйесi. Қор-

шаған ортаны қорғаудың экономикалық əдістері. Табиғи ресурс-

тарды ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау жөнін-

дегі шараларды жоспарлау мен қаржыландыру. Қоршаған ортаға 
келтірілген залалды экономикалық бағалау. Парниктік газдар 
шығарындылары мен сіңірулері саласындағы мемлекеттік рет-

теу. Экологиялық мониторингті жүзеге асырудың тəртібі. Эко-

логиялық аудиттің құқықтық жағдайы. 
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Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік реттеудің түсінігі, белгілері 

Мемлекет мехaнизмi (aппaрaты) – бұл оргaндaр, мекемелер 
жəне лaуaзымды тұлғaлaрдың жүйесi, ондa олaр белгiленген 
құқықтық тəртiп бойыншa мемлекеттiк-билiк өкiлеттiктерiмен 
қaмтaмaсыз етiледi жəне мемлекет функциясын жүзеге aсырaды. 

Эколог-заңгерлер мемлекеттік басқару мен мемлекеттік 
реттеудің арасын ажыратып көрсетеді. Ал кейбіреулері басқару 
мен реттеуді ажыратпай, басқаруды реттеумен байланыстырып, 
бір-бірін толықтырып тұратын құбылыс ретінде қарастырады.  

Ең алдымен, мəселені шешу үшін «мемлекеттік басқаруға» 
құқықтық түсінік беріп, оның мəні мен заң актілерінде алатын 
орнын анықтап алу керек.  

Саясаткерлер мемлекеттік басқару жөнінде сөз қозғай 
отыра, оның өзіне тəн бірнеше ерекшеліктерін көрсетеді:  

Мемлекеттік басқару бұл – мемлекеттік биліктің күшіне 
сүйенетін, оны реттеу, сақтау жəне қайта құру мақсаты мен 
адамдардың қоғамдық өміріне мемлекеттің əсерін реттейтін 
жəне ұйымдастыратын практикалық қоғамдық даму процестерін 
мақсатқа сай басқару; 

Мемлекеттік басқару – бұл заңда жəне басқа нормативтік 
құқықтық актілерде бекітілген, белгілі бір қызметтер мен мін-

деттерді орындайтын жəне мемлекет билігінің əрекетін реттеуді 
жүзеге асыратын саяси билік жүйесінің негізгі құралы болып 
табылатын мемлкеттік билікті жүзеге асыратын белгілі бір қыз-

мет түрі;  
Мемлекеттік басқару – болашақта бағдарланған қоғамдағы 

жəне мемлекеттегі əлеуметтік саяси, экономикалық жəне тех-

нологиялық өзгерістерді жүзеге асыру мен жетілдірудің маңыз-

ды факторы.  
Мемлекеттік басқару – бұл бір мезгілде өнер жəне ғылым 

болып табылады жəне объективті сипаттағы басқару мен 
субъективті тəсілмен оның орындалуын жүзеге асыратын, екеуі-
нің арасындағы қарама-қайшылыққа үстемдік ететін, əлеуметтік 
кəсіптік қызметтің күрделі түрлерінің бірі болып табылады. 

А.Ж. Оспановтың пікірінше, басқару бұл – мемлекеттік ор-

гандар қызметтерінің түрлі экологиялық қызметтерін қамтама-

сыз етудің ұйымдық негізі. 
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Л.К. Еркінбаева «ҚР аграрлық құқық қатынастары» атты 
ғылыми еңбегінде мемлекеттік басқаруға заңды тұрғыда мынан-

дай анықтама берген: «мемлекеттік басқару деп, қоғамдық өмір-

ді заңнамалар арқылы реттеу, сақтау жəне өзгерту мақсатында 
мемлекеттік қызметті ұйымдастыруды айтуға болады».  

А. Ибраеваның «Мемлекеттің құқық теориясы» атты еңбе-

гінде мемлекеттік басқарудың 3 түрлі нысаны көрсетілген: 
1) заң шығарушылық – басқарушылық қатынастарды реттеуге 
бағытталған мемлекеттік органдармен нормативтік құқықтық 
актілерді əзірлеу мен қабылдау; 2) құқық қолданушылық – 

нормативтік құқықтық актілерді орындауға бағытталған тиісті 
іс-əрекеттерді жүзеге асыруға негізделген мемлекеттің қызметі; 
3) құқық қорғаушылық – нормативтік құқықтық актілердің 
талаптарын орындамаған немесе бұзған тұлғаларға қатысты 
мемлекеттің қолданатын мəжбүрлеу қызметі [50, 121 б.].  

Д.Л. Байдельдиновтың пікірінше, экология саласындағы мем-

лекеттік басқару бұл – мемлекеттік органдардың қоршаған орта-

ны қорғау мен қоғамның ара қатынасының экологиялық тəртібін 
реттеуге, экологиялық құқықтарды жүзеге асыру мен мемлекет 
субъектілерінің экологиялық міндеттерін сақтауға бағытталған 

ұйымдастырушылық-орындаушылық қызметі деген болатын. 
Біздің ойымызша, заңгерлік тұрғыдан қарағанда, басқаруды 

қолданыстағы заңға сəйкес реттелетін, оны реттеу, сақтау неме-

се қайта құру мақсатымен қоғамдық қызметті ұйымдастыру 
бойынша мемлекеттік мақсатқа сай қызмет ретінде түсіну керек 
деп ойлаймыз. 

Осыған ұқсас түсінікті «мемлекеттік реттеу» ұғымына да 
қатысты көрсетуге болады.  

Жалпы реттеу  – бұл олардың белгілі бір құрылымдарының 
сақталуын, қызмет тəртібін қолдануы жəне оның мақсаттары 
мен бағдарламаларының жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін 
ұйымдастырылған жүйелер қызметі.  

Б.Ф. Ерофеевтің ойынша, экологияны пайдалану мен қор-

шаған ортаны мемлекеттік реттеу, экономикалық жəне эколо-

гиялық реттеу арқылы жүзеге асырылады. Егер елдің эконо-

микалық жүйесін реттеу мемлекеттің басқару, іс əрекетінде 
əсіресе экономикалық қатынастардың жаңа жүйелерін қайта 
өндіруде көрінсе, онда экологиялық жүйені реттеу, экологиялық 
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жүйелерді қолдауға қатысты тиісті шаралар жиынтығы мен 
оларды тиімді қалыптастыру үшін қалыпты жағдайлар құруды 
көрсетеді. Бұл көзқарасты қазақстандық ғалым С.Т. Культелеев 

те ұстанады. Сондай-ақ ол мемлекеттік реттеудің мақсаты эко-

логиялық жүйелердің объективті заңдарына сай келетін осындай 
қоғамдық жəне өндірістік қатынастарды құру болып табылады 
деп атап көрсетеді. 

Реттеу тек тəртіп үлгісін құрумен ғана шектелмейді, 
мазмұны бойынша оны қадағалауды бақылауды, есеп жүргізуді, 
тіркеуді, болжамды, жоспарлауды жəне осыған ұқсас басқару 
əрекетінің мүмкіндігін жүзеге асыру мемлекеттің үлесіне тиеді, 
тек қана мемлекеттің араласу масштабы ғана өзгереді.  

Н.Н. Ведениннің ойынша, мемлекеттік реттеу – бұл мемле-

кеттік басқаруға қарағанда кең көлемді ұғым: соңғысы бірінші-
сінің бөлігі, қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды 
тиімді пайдалану саласындағы мемлекет билігінің атқару орган-

дарына қарағанда үлкен маңызға ие емес.  
ҚР Экологиялық кодексі бойынша мемлекеттік реттеу мен 

мемлекеттік басқаруға жеке-жеке түсінік берілген. ҚР Экология-

лық кодексінің 6-бабында қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік реттеудің жəне табиғи ресурстарды пайдалану 
саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгi ережелерi көрсе-

тілген. 
 

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды 
басқаратын жалпы жəне арнайы органдар  

Республикадағы экология мəселелері мемлекеттік орган-

дардың кең ауқымымен бақыланады. Жалпыға бірдей қабыл-

данған модельге сəйкес олар негізінен үш топқа бөлінеді: өкілді 
билік органы, атқарушы билік, сот жүйесі. 

Бұл топтардың əрқайсысы өздерінің мақсаттары, сипаты 
мен ауқымы, нысандарымен, əдістерімен өзара ерекшеленеді. 

Табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғауды мемлекеттік 
басқару əртүрлі деңгейдегі əртүрлі мемлекеттік органдармен 
жүзеге асырылады. Оларды үш түрге бөлуге болады: жалпы 
құзыреттілік органдары, арнайы құзыреттілік органдары, функ-

ционалдық органдар. Табиғатты пайдалануды басқарудың жəне 
қоршаған ортаны қорғаудың жалпы құзыреттілік органдарының 
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ерекшелігі, олар өздерінің құзыретіне байланысты басқа да 
міндеттерді шешумен қатар: экономикалық даму, əлеуметтік 
дамуды басқару (денсаулық сақтау, білім беру жəне т.б.), 
мəдениет, қорғаныс, ғарыш жəне т.б. Табиғатты ұтымды пайда-

лануда жəне табиғатты қорғауды қамтамасыз ету мəселелерін 
шешуде əртүрлі деңгейде əрекет ететін мамандандырылған 
басқару органдарының рөлі жақсы. 

Оларға қоршаған ортаны реттеу, лицензиялау, сертификат-

тау, бақылау жəне т.б. байланысты ең жауапты функциялар жүк-

телген. 
Мамандандырылған органдарға қоғам мен табиғат арасын-

дағы өзара əрекеттесу саласындағы проблемаларды шешу үшін  
құрылған мекемелер кіреді. 

Бұл органдардың табиғатты қорғау жəне табиғатты ұтымды 
пайдаланудың арнайы мəселелері бойынша ұлттық экономика-

ның барлық салаларына жəне қызмет саласына тарайтыны сон-

шалық, олар жиі салааралық немесе ведомстволық бағынысты 
органдар деп аталады. 

С.Б. Бaйсaлов пен Л.В. Ильяшенко мемлекеттiк оргaндaрды 
үш топқa жiктедi: 

1) жaлпы құзiреттегi оргaндaр; 
2) ведомстволық құзiреттегi оргaндaр; 
3) aрнaйы құзiреттегi оргaндaр. 
Н.Б. Мухитдинов қоршaғaн тaбиғи ортaны қорғaу жəне 

тaбиғaтты пaйдaлaну сaлaсындaғы мемлекеттiк бaсқaру оргaн-

дaрын үш блокқa жiктейдi: 
A) жaлпы бaсқaру оргaндaры; 
Б) aрнaйы бaсқaру оргaндaры; 
В) өзге де оргaндaр. 
Сонымен қоршaғaн тaбиғи ортaны қорғaу жəне тaбиғaт пaй-

дaлaну сaлaсындaғы мемлекеттiк бaсқaру оргaндaрының жүйе-

сiн мынaлaр құрaйды: 
1) жaлпы құзiреттi оргaндaр – əртүрлi мiндеттердi, оның 

iшiнде экологиялық мiндеттердi қaмтитын кешендi мəселелердi 
шешетiн оргaндaр: 

– Қазақстан Республикасының Президенті;  
– Қазақстан Республикасының Парламенті; 
– Қaзaқстaн Республикaсының Үкiметi; 
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– Жергiлiктi aтқaрушы оргaндaр; 
2) Экологиялық функциялaрды орындaуғa aрнaйы өкiлеттi-

лiгі бaр оргaндaр. Қазақстан Республиасының Экологиялық ко-

дексіне сəйкес, бұл органдар екі түрге бөлінген: Қоршаған ор-

таны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган жəне арнайы уəкiлеттi 
мемлекеттiк органдар.  

A) Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган – 

тaбиғaтты қорғaудың бaрлық немесе бiр бөлiгiн (блогын) орын-

дaйтын оргaндaр: 
–  Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 

Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті. 
Ə) арнайы уəкiлеттi мемлекеттiк органдар – жекелеген тaби-

ғи объектiлердi қорғaуды жəне пaйдaлaнуды ұйымдaстырушы 
оргaндaр. Экологиялық кодекске сəйкес, қоршаған ортаны қор-

ғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру жəне пайдалану 
саласындағы арнайы уəкiлеттi мемлекеттiк органдар мыналар 
болып табылады: 

1) су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уəкiлеттi 
мемлекеттiк орган; 

2) жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi 
орган; 

3) орман шаруашылығы саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк 
орган; 

4) жануарлар дүниесiн қорғау, молықтыру жəне пайдалану 
саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган; 

5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уəкi-
леттi мемлекеттiк орган; 

6) жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уəкiлеттi 
мемлекеттiк орган; 

7) азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
орган; 

8) халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы 
саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган; 

9) ветеринария саласындағы уəкiлеттi орган; 
10) өсiмдiктердi қорғау мен олардың карантинi саласындағы 

уəкiлеттi мемлекеттiк орган; 
11) атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкiлеттi мем-

лекеттiк орган. Атап айтсақ:  
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– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-

лігінің Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау коми-

теті; 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-

лігінің Агроөнеркəсіптік кешендегі мемлекеттік инспек-

ция комитеті; 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-

лігінің Су ресурстары комитеті; 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-

лігінің Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитеті; 

– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-

лігінің Жер ресурстарын басқару комитеті; 
– Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму ми-

нистрлігінің Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитеті. 

3) функционaлды оргaндaр – бaрлық тaбиғи объектiлерге 
қaтысты бiр немесе бiрнеше экологиялық функциялaрды орын-

дaйтын оргaндaр: 
– Қaзaқстaн Республикaсының Денсaулық сaқтaу министрлiгi; 
– Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

Төтенше жағдайлар комитеті 
– Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму ми-

нистрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қа-

уіпсіздік комитеті; 
– Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму ми-

нистрлігінің Техникалық реттеу жəне метрология ко-

митеті; 
– Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму ми-

нистрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері комитеті; 

– Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму ми-
нистрлігінің Көлік комитеті; 

– Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атом-

дық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті;  
– Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш 

өнеркəсібі министрлігі; 
– жəне т.б. 
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Басшылық кең мағынада бір нəрсеге (немесе біреуге) 
көшбасшылық деп түсініледі. Қоғам мен табиғат арасындағы 
өзара іс-қимыл саласындағы басқару табиғат қорғау заңнама-

сының талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған 
тиісті субъектілердің əрекеттер жиынтығы болып табылады. 

Осы саланың тақырыбына келсек, табиғи ресурстарды 
пайдалану, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жəне молық-

тыру, қоршаған ортаның қолайлы жағдайын сақтау, қалпына 
келтіру, сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалардың экологиялық 
құқықтарын жəне заңды мүдделерін қорғау туралы айтылады. 

Табиғатты қолдану жəне қоршаған ортаны қорғау эколо-

гиялық заңнаманың орындалуын қамтамасыз етуге арналған. 
Жалпыға ортақ заңның қоғамдық құндылығы жəне азаматтар-

дың қолайлы ортаға құқығы, ең алдымен тиісті нормативтік 
құқықтық актілерді жүзеге асыру процесінде көрініс табады. 

Басқарма мұнда қоршаған ортаны қорғау заңын қалып-

тастыратын нақты қоғамдық-құқықтық қатынастарды қалыптас-

тыру құралы ретінде қолданылады. 
Табиғатты қорғау жəне табиғи ресурстарды пайдалануды 

мемлекеттік басқару дегенді қалай түсінуге болады. 
Бұл мəселе бойынша ғалымдардың көзқарастарындағы 

айырмашылықтарға назар аудармау  мүмкін емес. 
О.С.Колбасов нақты мемлекеттік органдардың мемлекеттік 

ұйымдық қызметін түсінеді.  
Басқа да ғалымдар мемлекеттік басқарудың мəнін сипат-

тауға қажетті алғышарт болып табылады: басқару жүйесі (бас-

қару объектісі) басқару жүйесінің (басқару объектісіне) əсер етуі 
сияқты басқарудың доктринасы. Г.В. Атаманчук мемлекеттік 
басқарудың анықтамасын беріп, биліктің ықпалын белгілейді. 
Ол «мемлекеттік басқару – бұл мемлекеттің қоғамдық жүйеге 
ғылыми негізделген, жүйелі, үздіксіз, күшті əсер етуі ...» деп 
көрсетеді.  

Осылайша жоғарыда айтылған анықтамалар негізінде біз 
мемлекеттік басқару ұғымын тұжырымдаймыз – қоғамның өзара 
əрекеттесуінде қоршаған орта тəртібін қамтамасыз етуге ба-

ғытталған (қоршаған орта, қоршаған ортаны қорғау жəне қор-

шаған ортаны қорғаудың мемлекеттік міндеттерін орындау). 
Мемлекеттік органдардың атқарушы əкімшілік қызметі.  
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Басқарушылық қызметті жүзеге асыру əдістері əдетте заң-

дық əдебиетте қабылданады, олар басқару формалары мен əдіс-

терін белгілейді.  
Мемлекеттік басқару формалары үш негізгі түрде көрсе-

тіледі: 
– заң шығару – мемлекеттік органдармен басқарушылық 

қатынастарды реттеуге бағытталған нормативтік акті-
лерді əзірлеу жəне қабылдау; 

– құқық қолданушы – бұл нақты іс-қимылдарды қа-

былдау жəне жүзеге асыру арқылы əкімшілік регла-

менттерді іске асыруға бағытталған мемлекеттің қыз-

меті; 
– құқық қорғаушы – мемлекеттің қызметі болып табы-

лады, мемлекеттік нормативтік актілерде көзделген та-

лаптарды бұзған немесе орындамаған тұлғаларға қатыс-

ты жазалау шараларын қолдану. 
Мемлекеттік басқарудың əдістері қазіргі заманғы иеленудің 

көптеген нысандарын жəне соның салдарынан субъектілердің 
көпшілігінің болу ерекшелігін ескереді. Сондықтан қазіргі 
кезеңде мемлекеттік басқару органдары императивті əдісті 
(міндетті түрде тағайындау əдісі, мемлекеттік органдардың 
тапсырыстарының нақты орындалуы) жəне ұсыныстардың əдісі 
(үкімет шешімдерінің орындалуы қандай да бір шартқа бай-

ланысты бірнеше вариацияда мүмкін болатын əдіс) пайдала-

нады. Экологиялық практикада мемлекеттік рұқсат беру əдісі 
пайдаланылады, үкіметтік емес органның шешімі мемлекет оны 
мақұлдағаннан кейін заңды күшке ие болатын əдіс. Мысалға 
мемлекеттің мақұлдауынан кейін міндетті сипатқа ие болатын 
қоғамдық экологиялық сараптаманың қорытындысын айтуға 
болады.  

ҚР Үкiметiнiң қоршaғaн тaбиғи ортaны қорғaу бойыншa 
құзыретi ҚР Экологиялық кодексiнде бекiтiлген болaтын.      

Қазақстан Республикасының Үкiметi қоршаған ортаны 
қорғау жəне табиғат пайдалану саласында: 

1) қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды пай-

далану, қалдықтармен жұмыс iстеу саласындағы мемлекеттiк 
саясаттың негiзгi бағыттарын, оларды жүзеге асыру жөнiндегi 

стратегиялық шараларды əзiрлейдi; 
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2) Қазақстан Республикасының климаттың өзгеруі саласын-

дағы халықаралық шарттары бойынша міндеттемелерін орындау 
жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады; 

3) табиғи ресурстарды Қазақстан Республикасының заңда-

рында белгiленген тəртiппен табиғатты пайдалануға беру тура-

лы шешiмдер қабылдайды; 
4) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген мін-

деттемелері операторын айқындайды, сондай-ақ акционер (құ-

рылтайшы) ретінде өндірушілердің (импорттаушылардың) 
кеңейтілген міндеттемелері операторын құруға қатысуға, өнді-
рушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері 
операторының акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлес-

терін) сатып алуға құқылы; 
5) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген мін-

деттемелерін іске асыру қағидаларын бекітеді; 
6) мыналарды: 
– парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің 

ұлттық жоспарын; 
– қоршаған ортаны ластаудан келтiрiлген залалды эконо-

микалық бағалау қағидаларын; 
– мемлекеттік экологиялық ақпарат қорын жүргізу қағи-

даларын; 
– қоршаған ортаның жай-күйі туралы жəне Қазақстан 

Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану туралы 
ұлттық баяндаманы əзірлеу қағидаларын бекітеді; 

7) ерекше экологиялық, ғылыми жəне мəдени маңызы бар 
қоршаған ортаны қорғау объектiлерiнiң тiзбесiн айқындайды; 

8) мыналарды: 
Каспий теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi мемлекеттiк қорық 

аймағының шекарасын; 
– қалдықтарды əкелу, əкету жəне транзиттеу тəртiбiн; 
– парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің 

жəне парниктік газдар шығарындыларына квоталар 
бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталардың белгіленген 
мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру тəртібін; 

– парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге 
бағытталған жобаларды қарау, мақұлдау жəне іске асыру 
тəртібін белгілейді; 
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9) халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады; 
10) аумақты төтенше экологиялық жағдай аймағы деп жа-

риялайды жəне төтенше экологиялық жағдай аймағы құқықтық 
режимiнiң қолданысын тоқтату туралы шешiм қабылдайды; 

11) жобаларды іске асыру кезінде алынған парниктік газдар 
шығарындыларын азайту мен сіңіру бірліктерінің бөлігін басқа 
елдердің тізіліміне беруді жəне (немесе) оларды квоталардың 
белгіленген мөлшер резервіне немесе парниктік газдар шыға-

рындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квота- 

лар көлемінің резервіне беруді шектеу туралы шешім қабыл-

дайды; 
12) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, 

заңдарымен жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 
актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды. 

Қоршaғaн тaбиғи ортaны қорғaу бойыншa жергiлiктi өкiлдi 

жəне aтқaрушы оргaндaрдың құзыретi «Қaзaқстaн Республи-

кaсының жергiлiктi мемлекеттiк бaсқaру турaлы» 2001 жылғы 
23 қaңтaрдaғы ҚР Зaңындa бекiтiлген жəне ҚР Экологиялық 
кодексiнде нaқтылaнғaн.  

 

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергiлiктi өкiлдi органдарының қоршаған орта-

ны қорғау саласындағы құзыретi 
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың жергiлiктi өкiлдi органдары (бұдан əрi – жергiлiктi 

өкiлдi органдар) қоршаған ортаны қорғау саласында: 
1) өз құзыретi шегiнде қалдықтарды басқару жөнiндегi бағ-

дарламаларды бекiтедi; 

2) қоршаған орта сапасының əкімшілік-аумақтық бірлік ше-

гіндегі нысаналы көрсеткiштерiн өз құзыретi шегiнде бекітеді; 
3) аумақтарды дамыту бағдарламаларын жəне парниктік газ-

дар шығарындыларын азайту мен сіңіру жөніндегі жобаларды 
бекітеді; 

4) жергiлiктi атқарушы органдар мен заңды тұлғалар бас-

шыларының қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдаланудың 
жай-күйi туралы есептерiн тыңдайды; 

5) өз құзыретi шегiнде табиғат пайдалану ережелерiн қабыл-

дайды, оны бұзғаны үшiн əкiмшiлiк жауапкершiлiк көзделедi; 
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6) коммуналдық қалдықтардың пайда болу жəне жинақталу
нормаларын бекітеді;

7) Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес азаматтар-

дың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергiлiктi атқарушы органдарының қоршаған 
ортаны қopғaу саласындағы құзыретi

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, ас-

тананың жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан əрi – жергiлiктi

атқарушы органдар) қоршаған ортаны қорғау саласында:
1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асырады;
2) құзыреті шегінде қоршаған ортаны қорғау саласында

келiсiмдер мен меморандумдар жасасады;
3) объектілер салу жобасының ведомстводан тыс кешенді

сараптамасы қорытындысының негізінде өз құзыреті шегінде 
жаңа объектілер салуға немесе бұрыннан барларын өзгертуге 
(реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтанды-

руға, жаңғыртуға жəне күрделі жөндеуге) тыйым салады немесе 
рұқсат береді;

4) жобалардың экологиялық сараптамасын ұйымдастыруды
жəне жүргізуді қоспағанда, өз құзыретi шегiнде шаруашылық 
қызмет объектiлерiнiң мемлекеттiк экологиялық сараптамасын 
ұйымдастырады жəне жүргiзедi;

5) өз құзыреті шегінде қоршаған ортаға эмиссияларға рұқ-

саттар береді, оларда қоршаған ортаға эмиссияларға лимиттер 
белгілейді;

6) мемлекеттiк ��экологиялық ��сараптама� �жүргiзу� �кезiнде
қоғамдық тыңдау ұйымдастырады; 

7) қоршаған ортаны қорғау саласында құжаттар əзiрлеу
жөнiнде ұсыныстар енгiзедi, мұндай құжаттардың бастамашы-

лық жобаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi

органның қарауына бередi;

8) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орын-

дауды жəне қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын сыртқы са-
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рапшыларды (жеке жəне заңды тұлғаларды) сараптамалық жұ-

мыстар жүргiзуге тартады; 
9) өз құзыретi шегiнде қоршаған орта сапасының нысаналы 

көрсеткiштерiн əзiрлейдi;  

10) қалдықтарды басқару жөнiнде бағдарламалар əзiрлеу- 

дi ұйымдастырады жəне олардың орындалуын қамтамасыз етедi;  

11) коммуналдық қалдықтардың пайда болуы мен жинақ-

талу нормаларын əзірлейді жəне жергiлiктi өкілді органдарға 
бекітуге ұсынады; 

12) өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарын орналастыру жөнiн-

дегi объектiлердi салуға жер учаскелерiн бөледi;  

13) қалдықтарды жою жəне орналастыру жөнiндегi объектi-

лердi салуды қамтамасыз етедi;  

14) коммуналдық қалдықтармен жұмыс iстеу кезiнде 
экологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз етедi;  

15) қалдықтардың пайда болу көлемдерiн бақылауды жүзеге 
асырады жəне қалдықтардың пайда болу көлемдерiн азайтуға, 
олардың қайтадан немесе баламалы түрде пайдаланылу деңгейiн 
арттыруға жəне көмiлуге тиiс қалдықтар көлемiн қысқартуға бағыт-

талған iс-шаралар мен экономикалық ынталандырулар əзiрлейдi;  

16) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген 
тəртiппен табиғи ресурстарды табиғатты пайдалануға беру тура-

лы шешiм қабылдайды; 
17) тиiстi аумақта тұрған табиғат объектiлерiнiң жай-күйi 

туралы халықты хабардар етудi жүзеге асырады;  
18) қоғамдық экологиялық сараптама жүргiзудiң тiркелуiн 

жүзеге асырады;  
19) қоршаған ортаны қорғау саласындағы инвестициялық 

жобаларды əзiрлейдi жəне оларды қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкiлеттi органға табыс етедi; 

20) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы орган-

дарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады; 
21) өз құзыреті шегінде табиғат қорғау іс-шараларының 

жоспарларын келіседі; 
22) коммуналдық қалдықтармен жұмыс істеу саласында 

қолданбалы ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық 
жұмыстар жүргізуді ұйымдастырады; 
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23) коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу 
нормаларын есептеу қағидаларын бекітеді; 

24) парниктік газдар шығарындыларын азайту мен оларды 
сіңіру жөніндегі жобаларды əзірлейді жəне қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті органмен келіседі. 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Эко-
логиялық реттеу жəне бақылау комитеті – арнайы уəкілетті 
орган ретнде танылып, комитеттің негізгі міндеттері болып 
мыналар табылады: 

1) қоршаған ортаның сапасын жақсарту, экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, табиғи ресурстарды сақтау жəне 
қоғамның экологиялық орнықты дамуының қолайлы деңгейіне 
қол жеткізу; 

2) қоршаған ортаны қорғау жəне мемлекеттік экологиялық 
бақылау саласындағы мемлекеттік басқару жүйесін өз құзыреті 
шегінде жетілдіру; 

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы-

ның талаптарына сəйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы 
ұйымдастыру жəне өткізу; 

4) эмиссияларды ұйымдастыру, үйлестіру, нормалау жəне 
экологиялық рұқсаттарды беруді жүзеге асыру; 

5) мемлекеттік экологиялық бақылауды жүзеге асыру. 
Комитеттің негізгі функциялары: 
1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік саясатты іске асыруды 

қамтамасыз етеді; 
2) өз құзыреті шегінде реттеу, іске асыру жəне бақылау 

функцияларын жүзеге асырады жəне орталық атқарушы орган-

ның стратегиялық функцияларын орындауға қатысады; 
3) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

қозғайтын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, ве-

домствоның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жəне минис-

трліктердің актілерінде оларды бекіту бойынша тікелей құзыреті 
болған кезде нормативтік құқықтық актілерді бекітеді; 

4) құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін 
бақылауды жүзеге асырады; 

5) ведомствоның өкілеттіктеріне жататын мəселелер бойын-

ша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау функ-

цияларын жүзеге асырады; 
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6) өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты 
жүзеге асырады; 

7) өз құзыреті шегінде лицензиялауды немесе рұқсат беру 
рəсімдерін жүзеге асырады; 

8) рұқсат берілетін бақылауды жүзеге асырады; 
9) өз құзыреті шегінде мемлекеттік экологиялық сарапта-

маны жүргізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасында эколо-

гиялық сараптаманы жүзеге асыру жөніндегі қызметті үйлесті-
реді жəне оған əдістемелік басшылықты жүзеге асырады; 

10) құзыреті шегінде қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар 
береді жəне оларда қоршаған ортаға эмиссияға арналған лимит-

терді белгілейді; 
11) кешенді экологиялық рұқсаттар береді; 
12) өз құзыретінің шегінде табиғат ресурстарын пайдалану са-

ласында лицензия, рұқсат, шарттар (келісімшарттар) беруді келіседі; 
13) қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыстарды орын-

дауға жəне қызметтер көрсетуге арналған лицензияны беруді 
жүзеге асырады (қызметтің кіші түрлері: табиғатты пайдала-

нуды жобалау, шаруашылық жəне өзге де қызметтердің І санаты 
үшін нормалау; шаруашылық жəне өзге де қызметтердің І са-

наты үшін экологиялық аудит); 
14) озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар 

жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықты 
жөндеуге, монтаждауға, оған қызмет көрсетуге рұқсат береді; 

15) міндетті экологиялық аудитті жүргізу туралы шешім 
қабылдайды; 

16) қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
басқару, мемлекеттік экологиялық сараптама, лицензиялық жəне 
экологиялық-сараптамалық қызмет, өз құзыретінің шегінде 
нормалау жəне стандарттар жүйесін, сондай-ақ табиғатты ұтым-

ды пайдалануды жəне қоршаған ортаны қорғауды ынта-

ландырудың экономикалық əдістері мен тетіктерінің жүйесін 
ұйымдастырады жəне жетілдіреді; 

17) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңна-

масында белгіленген тəртіппен экологиялық ақпаратқа қолже-

тімдікті қамтамасыз етеді;  
18) ең озық қолжетімді технологиялар тізілімін жүргізуді 

ұйымдастырады; 
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19) экологиялық қауіпті технологиялар, техника мен жаб-

дықтың тізілімін жүргізеді; 
20) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы-

ның, қоршаған орта сапасы нормативтерінің жəне экологиялық 
талаптардың сақталуына, оның ішінде: 

– Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы-

ның сақталуына; 
– қоршаған орта ластануының салдарын жою жөніндегі 

шаралардың жүргізілуіне; 
– жерді жақсарту, жердің тозуын туғызатын процестер 

салдарының алдын алу жəне жою, топырақтың құнар-

лылығын қайта жаңғырту жəне сақтау жөніндегі іс-ша-

ралар кешенінің өткізілуіне; 
– жерді қайта құнарландыру жөніндегі шараларды қабыл-

дауды қамтамасыз ететін кəсіпорындар, құрылыстар 
жəне өзге де объектілерді салу жəне реконструкциялау 
кезінде экологиялық талаптардың сақталуына; 

– жерді қайта құнарландыру жөніндегі жобаланған жұмыс-

тарды орындау бөлігінде кəсіпорындар, құрылыстар 
жəне өзге объектілерді іске қосу жəне пайдалану кезінде 
экологиялық талаптардың сақталуына; 

– жердің бұзылуына байланысты жұмыстарды жүргізу ке-

зінде топырақтың құнарлы қабатының алынуына, сақта-

луына жəне пайдаланылуына; 
– пайдалы қазбалар қорын өнеркəсіптік өндіруден немесе 

өзге де бұзушы процестер мен жұмыстардан босаған 
жерлердің нысаналы мақсатына сəйкес бұдан əрі пайда-

лануға жарамды жағдайға келтірілуіне; 
– қоршаған ортаны қорғауға қатысты лицензиялық-келі-

сімшарттық шарттардың сақталуына; 
– кен орындарының жəне өзге қоршаған орта объектілері-

нің бүлінуіне əкеліп соғатын ластанудан, су басудан жəне 

техногендік процестерден жер қойнауының сақталуына; 
– жер қойнауын пайдалану объектілерінің консервация-

лануын жəне жойылуына; 
– жер қойнауын пайдалану жəне минералды шикізатты 

қайта өңдеу кезінде экологиялық нормалардың жəне қа-

ғидалардың сақталуына; 
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– минералды шикізатты өндіру жəне қайта өңдеу кезінде 
қоршаған ортаны қорғау мəселелері бойынша жобалық 
шешімдердің сақталуына; 

– жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүр-

гізу кезінде апаттық немесе өзге де қауіпті жағдай-

лардың алдын алу жөніндегі іс-шаралардың орында-

луына; 
– зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды көмуге 

жəне сарқынды сулардың жер қойнауына төгілуіне; 
– Қазақстан Республикасының континенталдық қайраңын-

да қалдықтарды жəне басқа материалдарды көму, ұңғы-

малар мен жабдықтарды консервациялау мен демонтаж-

дау қағидаларының сақталуына; 
– су сапасы нормативтерінің сақталуына; 
– атмосфералық ауаны қорғау, сондай-ақ климат пен Жер-

дің озон қабатын қорғау мəселелері жөніндегі, оның 
ішінде көлік жəне өзге қозғалмалы құралдарды пайда-

лануға шығарған жəне пайдаланған кезде техникалық 
регламенттердің, нормативтердің, қағидалардың жəне 
өзге талаптардың сақталуына; 

– кəсіпорындарды пайдалануға қосу, қалдықтарды қойма-

лау жəне жағу кезінде атмосфералық ауаны қорғау жө-

ніндегі талаптардың сақталуына; 
– парниктік газдар шығарындыларын жүзеге асыру кезінде 

талаптардың сақталуына; 
– кəсіпорындарды, құрылыстарды жəне өзге объектілерді 

салу, реконструкциялау, пайдалануға қосу жəне пайда-

лану кезінде экологиялық талаптардың сақталуына; 
– радиоактивті жəне өзге экологиялық қауіпті заттарды 

пайдалану, сақтау, тасымалдау, көму, кəдеге жарату не-

месе өзге жұмыс істеу ережелерін қоршаған орта ласта-

нуының алдын алу жөніндегі экологиялық талаптар 
бөлігінде сақталуына; 

– химиялық жəне биологиялық заттарды қолдану, сақтау, 
тасымалдау бойынша белгіленген нормалар мен ереже-

лердің сақталуына; 
– экологиялық рұқсаттарда белгіленген табиғатты пайда-

лану шарттарының орындалуына; 
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– өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын есепке алу, кəдеге жа-

рату жəне залалсыздандырудың белгіленген нормалары 
мен қағидаларының сақталуына; 

– ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің 
стационарлық көздері бар жəне өндіріс пен тұтыну 
қалдықтарын орналастыратын объектілердің санитарлық 
қорғау аймақтарына экологиялық талаптардың сақта-

луына; 
– Қазақстан Республикасының аумағындағы радиациялық 

жағдайды, қоршаған орта объектілерінің радиоактивті 
заттармен ластануының алдын алу жөніндегі жобалық 
шешімдердің орындалуына; 

– тазарту құрылыстары жұмысының технологиялық регла-

менттерінің сақталуына; 
– өндірістік экологиялық бақылаудың нормалары мен 

қағидаларының сақталуына; 
– Қазақстан Республикасының міндетті экологиялық сақ-

тандыру туралы заңнамасының сақталуына; 
– қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтің лицен-

зияланатын түрін жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 
талаптары мен қағидаларының сақталуына; 

– мемлекеттік экологиялық сараптаманы өткізудің міндет-

тілігі туралы жəне оның шарттарын орындау туралы 
талаптардың сақталуына; 

– міндетті экологиялық аудитті өткізу жəне қоршаған 
ортаны қорғау мəселелері жөніндегі шынайы ақпаратты 
ұсыну туралы талаптардың сақталуына; 

– Қазақстан Республикасының континенталдық қайраңын-

да теңіздік ғылыми зерттеулерді өткізген кезде эколо-

гиялық талаптардың сақталуын; 
– қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау қағи-

даларының сақталуына; 
– технологияларға, техника мен жабдыққа қойылатын эко-

логиялық талаптардың сақталуына; 
– Ресей Федерациясының Үкіметі жəне Қазақстан Респуб-

ликасының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін 
жалға алу шартында көрсетілген талаптардың сақталуы-

на; 
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– озонды бұзатын заттардың нақты əкелінген, əкетілген 
жəне өткізілген саны туралы деректерді қоршаған орта-

ны қорғау саласындағы уəкілетті органға ұсыну туралы 
талаптардың сақталуына мемлекеттік экологиялық бақы-

лауды жүзеге асырады; 
– өндірушілердің (импорттаушылардың) қалдықтарды жи-

науды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыру-

ды, пайдалануды жəне (немесе) кəдеге жаратуды ұйым-

дастырғаны үшін төлемақы төлеу жөніндегі талаптарды 
орындауына; 

– өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген мін-

деттемелері операторының Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексінде айқындалған талаптарды орын-

дауына; 
– жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын сақтауына; 
– өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген мін-

деттемелерінің іске асырылуына мемлекеттік экология-

лық бақылауды жүзеге асырады; 
21) өз құзыретіне сəйкес Қазақстан Республикасының су қо-

рын пайдалану жəне қорғау саласындағы мемлекеттік бақы-

лауды жүзеге асырады; 
22) өз құзыреті шегінде су қорғау аймақтарында жəне 

бөліктерінде шаруашылық қызметінің режиміне қойылатын та-

лаптардың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады; 
23) жер қойнауын қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге 

асырады; 
24) əкімшілендіру субъектілері шығарған парниктік газдар 

шығарындыларының көлемін бақылауды жүзеге асырады; 
25) жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уəкi-

леттi органмен бiрлесе отырып, жер қойнауын қорғау сала-

сындағы талаптарды бұзу жəне жер қойнауына мемлекеттік мен-

шік құқығын бұзу салдарынан келтiрiлген залалдың мөлшерiн 
айқындайды; 

26) құрамында кең таралған пайдалы қазбалары бар жер 
қойнауы учаскелерiн қоспағанда, конкурсқа шығаруға жата- 

тын, сондай-ақ барлау үшін оңайлатылған тəртіппен бері- 
летін жер қойнауы учаскелерi тiзбелерiнiң жобаларын келi- 
седi; 
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27) мұнай өнімдерін өндіру жəне айналымы кезінде Қазақ-

стан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асырады; 

28) шаруашылық жəне қызметтің экологиялық қауіпті өзге 
де түрлерін жүзеге асыратын жеке жəне (немесе) заңды тұлға-

лардың міндетті экологиялық сақтандыру шартын жасасуы 
бойынша міндеттерін орындауға мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады; 

29) полигондарда қалдықтарды орналастыру жəне полигон-

дарды ұстау талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асы-

рады; 
30) мемлекеттік экологиялық бақылау органдарының жүйе-

сіндегі зертханалық-талдамалық бақылау қызметтерінің қызме-

тін жетілдіреді; 
31) жарғысында қоғамдық экологиялық бақылау функ- 

циялары көзделген қоғамдық бірлестіктердің тізбесін жасай- 

ды; 
32) Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұнай опера-

цияларын жүргізу кезінде фондық экологиялық зерттеулер бағ-

дарламаларын келіседі; 
33) Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың 

бас схемаларын, аумақтық дамудың өңіраралық схемаларын, 
қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемаларын жəне 
экологиялық дəліздердің аумақтарын қозғайтын өзге де қала 
құрылысы құжаттамаларын келісуді жүзеге асырады; 

34) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 
бойынша іс жүргізуді жүзеге асырады; 

35) өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздік, мемлекеттiк құпияларды қорғау, азаматтық 
қорғаныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласын-

дағы заңдары мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң 
сақталуын қамтамасыз етедi; 

36) өз құзыреті шегінде ұлттық қауіпсіздік, мемлекеттік 
құпияларды қорғау, азаматтық қорғаныс, жұмылдыру дайынды-

ғы мен жұмылдыру салаларында Қазақстан Республикасының 
заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін сақтауды 
қамтамасыз етеді; 
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37) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Рес-

публикасы Президентiнiң жəне Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген 
өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады. 

Комитет өз құзыреті шегінде:  
1) министрліктерден, ведомстволардан жəне өзге орталық 

жəне жергілікті атқарушы органдардан, кəсіпорындар мен 
ұйымдардан, сондай-ақ лауазымды тұлғалардан қажетті ақпа-

ратты өз құзыреті шегінде алады; 
2) кеңесу органы болып табылатын Мемлекеттік экология-

лық сараптама жөніндегі Сарапшылық кеңесті құру туралы 
ұсыныстарды енгізеді; 

3) мемлекеттік экологиялық бақылауды жүзеге асыру үшін 
қажетті құжаттамаларды, талдау нəтижелерін жəне өзге мате-

риалдарды сұрастырады жəне алады; 
4) Қазақстан Республикасының қоршаған табиғи ортаны 

жəне табиғат ресурстарын қорғау мəселелері бойынша мемле-

кеттік бағдарламаларының жəне болжамдарының жобаларын 
іске асыру жөніндегі ұсыныстарды енгізеді; 

5) Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурс-

тары министрлігінің құрылымдық бөлімшелеріне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеу, сондай-ақ, оларға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу қажеттілігі жөнінде ұсыныстар енгізеді; 

6) өз құзыреті шегінде халықаралық экологиялық ұйымдар-

мен, шетел заңды тұлғаларымен өзара əрекеттестікті ұйым-

дастырады жəне жүзеге асырады, Қазақстан Республикасымен 
қабылданған келісімдер мен конвенцияларды, экологиялық бағ-

дарламаларды жəне жобаларды орындау жөніндегі мемлекетара-

лық ынтымақтастыққа қатысады; 
7) аумақтық экология департаменттерінің қызметтерін қа-

дағалау жəне үйлестіру жəне бақылау бойынша басшылықты 
жүзеге асырады; 

8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық 
актілерімен бекітілген өзге де құқықтарды жүзеге асырады. 

Комитеттің міндеттеріне мыналар кіреді: 
1) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсі-

ніктемелер беру;  
2) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде, бұл жө-

нінде Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік 
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органдар ресми сұрау салған ретте қажетті материалдар мен 
анықтамаларды ұсыну; 

3) Комитет қызметкерлерінің əкімшілік мемлекеттік қызмет-

шілер этикасы нормаларын сақтауын қамтамасыз ету; 
4) Министрлік басшылығына немесе құқық қорғау органда-

рына белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жағдайлары туралы жеткізу. 

5) жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн, олардағы сын-

ескертпелердi талдау жəне қорыту, жұмысты жетiлдiру əрi жеке 
жəне заңды тұлғалардың шағымдарын туғызатын себептердi 
жою мақсатында қоғамдық пiкiрдi зерделеу. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк рет-

теу жəне табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мем-

лекеттiк басқарудың жекелеген функциялары. Қазақстан 
Республикасы Экологиялық кодексінің 6-бабына сəйкес, Қор-
шаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк реттеу: 

1)  қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтi лицензия-

лауды; 
2)  экологиялық нормалауды; 
3) қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық рет-

теуді; 
4) мемлекеттiк экологиялық сараптаманы; 
5) экологиялық рұқсаттар берудi; 
6) мемлекеттiк экологиялық бақылауды; 
7) қоршаған ортаны қорғауды экономикалық реттеу жүйе-

сiн, неғұрлым экологиялық таза технологияларды енгiзудi ынта-

ландыруды, табиғат қорғау iс-шараларын қаржыландыру жүйе-

сiн; 
8) парниктік газдар шығарындыларын квоталауды; 
9) парниктік газдарды түгендеуді; 
10)  парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңірудің 

нарықтық тетігін белгілеуді; 
11)  парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерінің 

нақты көлемінің мониторингі жүйесін; 
12)  мемлекеттiк экологиялық мониторингтi; 
13)  табиғат пайдаланушыларды, қоршаған ортаны ластау 

көздерi мен учаскелерiн мемлекеттiк есепке алуды; 
14)  экологиялық бiлiм беру мен ағарту iсiн қамтиды. 
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Табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттiк 
басқару: 

1) табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттiк 
жоспарлауды; 

2) табиғи ресурстарды қорғауға, пайдалануға жəне молық-

тыруға мемлекеттiк бақылау жасауды; 
3) табиғи ресурстарды пайдалану құқығына лицензиялар, 

рұқсаттар берудi жəне шарттар (келiсiмшарттар) жасасуды; 
4) табиғи ресурстарды қалпына келтiру мен молықтыруды, 

ресурс үнемдейтiн технологияларды енгiзудi ұйымдастыруды; 
5) табиғи ресурстардың мониторингi мен кадастрларын 

жүргiзудi; 
6) табиғи ресурстарды пайдалануға лимиттер белгiлеу мен 

квоталар бөлудi; 
7) табиғи ресурстарды пайдалануды, қалпына келтiру мен 

молықтыруды жүзеге асыратын мемлекеттiк заңды тұлғаларды 
басқаруды; 

8) табиғи ресурстарды қорғауды ұйымдастыруды қамтиды. 
 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтi лицен-

зиялау 

Жеке жəне заңды тұлғалардың табиғат қорғау iсiн жобалау, 
нормалау жəне экологиялық аудит жөнiндегi қызметi шаруашы-

лық жəне өзге де қызметтiң I санаты үшiн қоршаған ортаны қор-

ғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер көрсетуге 
арналған лицензияның негiзiнде жүзеге асырылады. Қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы қызметтi лицензиялау тəртібі мен 
шарттары Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырда-

ғы Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы Заңымен реттеледі. 
Аталған заңға сəйкес, лицензия – жеке немесе заңды тұлғаға 
қауіптіліктің жоғары деңгейіне байланысты лицензияланатын 
қызмет түрін не лицензияланатын қызметтің кіші түрін жүзеге 
асыруға лицензиялар беретін бірінші санаттағы рұқсат, ал ли-

цензиялау дегеніміз – лицензияны жəне (немесе) лицензияға қо-

сымшаларды жəне лицензияның жəне (немесе) лицензияға қо-

сымшалардың түпнұсқасын беруге жəне қайта ресімдеуге, рұқ-

саттық бақылауды жүзеге асыруға, лицензияның жəне (немесе) 
лицензияға қосымшалардың қолданысын тоқтата тұруға, қайта 
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бастауға жəне тоқтатуға байланысты іс-шаралар кешені болып 
табылады.  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды 
орындау мен қызметтер көрсетуге қызметті лицензиялауды Қа-

зақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы 
заңнамасына сəйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкi-
леттi орган жүзеге асырады. Сонымен қатар қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы лицензияланатын қызмет түрiне қойылатын 
бiлiктiлiк талаптарын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкі-
летті орган бекітеді. 

Экологиялық нормалауды құқықтық реттеу – қағида-

лардың (нормалардың) жəне олардағы қамтылған қоршаған орта 
жай-күйiнiң жəне оған əсер ету дəрежесiнiң сандық жəне сапа-

лық көрсеткiштерiнің (нормативтерiнің) жүйесi. 
Экологиялық нормалаудың мақсаты болып, экологиялық 

қауiпсiздiктi, экологиялық жүйелер мен биологиялық əртүрлi-
лiктi сақтауды қамтамасыз ететiн қоршаған орта сапасын реттеу 
жəне оған жол беруге болатын əсердi белгiлеу болып табылады. 

Экологиялық нормалау процесiнде нормативтер үшке бөлінеді:  
– қоршаған орта сапасының нормативтерi,  
– эмиссиялар нормативтерi, 
– табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғау саласындағы 

нормативтер. 
Қоршаған орта сапасының нормативтерi – қоршаған 

ортаның жəне табиғи ресурстардың адам өмiрi мен денсаулығы 
үшiн қолайлы жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштер.   

Қоршаған орта сапасының нормативтерiне: 
1) қоршаған орта жай-күйiнiң химиялық көрсеткiштерiне 

сəйкес белгiленген нормативтер, оның iшiнде радиоактивтi 
заттарды қоса алғанда, жол беруге болатын шектi шоғырлану, 
химиялық заттардың шамалап алынған қауiпсiз деңгейлерiнiң 
нормативтерi; 

2) қоршаған орта жай-күйiнiң физикалық көрсеткiштерiне 
сəйкес белгiленген, оның iшiнде шудың, тербелiстiң, магнит 
өрiстерiнiң, радиоактивтiлiктiң, жылудың жəне өзге де физи-

калық əсерлердiң жол беруге болатын шектi деңгейлерiнiң нор-

мативтерi; 
3) қоршаған орта жай-күйiнiң биологиялық көрсеткiштерiне 

сəйкес белгiленген, оның iшiнде қоршаған орта сапасының 
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индикаторлары ретiнде пайдаланылатын өсiмдiктердiң, жануар-

лардың жəне басқа да организмдердiң түрлерi мен топтарының 
нормативтерi, сондай-ақ санитарлық-эпидемиологиялық ереже-

лермен жəне нормалармен, гигиеналық нормативтермен регла-

менттелетiн, микроорганизмдердiң жол беруге болатын шектi 
шоғырлану нормативтерi: 

– топырақ бонитетi, қарашiрiндiнiң құрамы, топырақтың 
су жəне жел эрозиясына ұшырау, олардың батпақтану, 
сортаңдану, тұздану көрсеткiштерi жəне жер топырағы-

ның басқа да сипаттамалары; 
– аумақтың ормандылығы жəне онда орман өсiру, орман-

ның қоқыстануы, ормандардың санитарлық жай-күйi, 
орман қорының жекелеген учаскелерiнiң басқа да сан-

дық жəне сапалық көрсеткiштерi;  
– ауыз суға жəне өзге де мақсаттарға пайдаланылатын су 

сапасының нормативтерi;  
– табиғи ресурстар жай-күйiнiң Қазақстан Республика- 

сының заңнамасында көзделген өзге де нормативтерi;  
4) қоршаған орта сапасының Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген өзге де нормативтерi жатады. 
Эмиссиялар нормативтерi – қоршаған орта сапасы норма-

тивтерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге жол берiлетiн эмиссия-

лар көрсеткiштерi. Эмиссиялар нормативтерiне: 
1) эмиссиялардың техникалық үлестiк нормативтерi; 
2) ластаушы заттардың жол беруге болатын шектi шыға-

рындылары мен төгiндiлерiнiң нормативтерi; 
3) өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарын орналастыру норма-

тивтерi;  
4) жол берiлетiн физикалық əсер (жылу мөлшерiнiң, шу, 

тербелiс, иондаушы сəуле жəне өзге де физикалық əсерлер дең-

гейiнiң) нормативтерi; 
5) күкіртті қоршаған ортада ашық түрде орналастыру 

нормативтері жатады. 
Эмиссиялар нормативтерi аумақтардың жəне акваторияның 

табиғи ерекшелiктерi ескерiле отырып, қоршаған орта сапасы 
нормативтерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге тиiс жəне жол 
берiлетiн шектi шоғырлану немесе қоршаған орта сапасының 
нысаналы көрсеткiштерi негiзiнде есептеледi. 
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Экологиялық таңбалаудың құқықтық негіздері – Қазақ-

стан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасында 
белгiленген тəртiппен сəйкестiгi растаудан өткен өнiмге эко-

логиялық таза өнiм белгiсiн беру.  
Экологиялық таңбалаудың мiндеттерi: 
1) тұтынушыларды қоршаған ортаға қауiптi өнiмдердi 

сатып алудан (пайдаланудан) қорғау; 
2) өнiмдердiң барлық түрлерiн өндiру, пайдалану жəне 

жою, (кəдеге жарату, өңдеу) кезiнде қоршаған ортаның ласта-

нуын болдырмау; 
3) жабдықтардың, технологиялық процестердiң, өндiрiс- 

тердiң жəне өнiмдердiң экологиялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз  
ету; 

4) экологиялық қауiпсiз технологиялық процестердi, жаб-

дықтарды жəне өндiрiстердi енгiзу; 
5) елге экологиялық қауiптi өнiмдер мен технологиялардың 

əкелiнуiн болдырмау; 
6) отандық өнiмнiң экспортталуына жəрдемдесу жəне бəсе-

кеге қабiлеттiгiн арттыру болып табылады. 
 

Экологиялық сараптама: мақсаттары, міндеттері, түрлері 
  

Экологиялық сараптама – көзделіп отырған шаруашылық жəне өзге де қыз-

меттің қоршаған орта сапасының нормативтері мен экологиялық талаптарға 
сəйкестігін белгілеу, сондай-ақ осы қызметтің қоршаған ортаға тигізуі 
мүмкін қолайсыз əсерлерінің жəне солармен байланысты əлеуметтік 
зардаптардың алдын алу мақсатында сараптама объектісін іске қосуға жол 
берілуін айөқындау. 

 

Экологиялық сараптама мақсаты 

 

жоспарланып отырған басқарушылық, 
шаруашылық, инвестициялық, норма 
шығару жəне өзге де қызметті іске 
асырудың қоршаған орта мен халық-

тың денсаулығына ықтимал теріс зар-

даптарын айқындау жəне шектеу 

 

экономикалық даму мен қоршаған 
ортаны қорғау мүдделерінің балан-

сын сақтау, сондай-ақ табиғат пайда-

лану процесінде үшінші тараптарға 
залал келтіруді болдырмау 
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Экологиялық сараптама түрлері 
 

1 2 

мемлекеттік экологиялық сараптама Қоғамдық экологиялық сараптама 
– қоғамдық бірлестіктер құратын 
сараптама комиссиялары ерікті 
негізде жүзеге асыратын қызмет 
түрі. 

Мемлекеттік экологиялық сараптама 
объектілері 
1) қоршаған ортаға əсердің оған iлеспе 
бағалау материалдарымен бірге қорша-

ған ортаға əсер етуші межеленіп отыр-

ған қызметтің жобалау алдындағы жəне 
жобалау құжаттамасы; 
2) қоршаған ортаға эмиссиялар норма-

тивтерiнiң жобалары; 
3)  iске асырылуы қоршаған ортаға терiс 
əсерлерге əкеп соғуы мүмкiн Қазақстан 
Республикасының нормативтiк құқық-

тық актiлерiнiң, нормативтiк-техника-

лық жəне нұсқаулық-əдiстемелiк құжат-

тардың жобалары; 
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақ-

тарды құру жəне кеңейту, республика-

лық маңызы бар мемлекеттік табиғи қау-

малдар мен мемлекеттік қорық ай-

мақтарын тарату жəне олардың аумақта-

рын кішірейту жөніндегі жаратылыс-

тану-ғылыми жəне техникалық-эконо-

микалық негіздемелердің жобалары; 
5) өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi ре-

сурстарын алу мен пайдалануға арнал-

ған биологиялық негiздемелер; 
6) қалалар мен аумақтарды, оның iшiнде 
арнайы экономикалық аймақтар аумақ-

тарын жəне шаруашылық қызметін жүр-

гiзудiң айрықша режимiндегi аумақтар-

ды салудың (дамытудың) бас жоспарла-

рының жобалары; 
7) осы аумақтарды экологиялық зілзала 
немесе төтенше экологиялық жағдай ай-

мақтарына жатқызуды негiздейтiн ау-

мақтарды зерттеу материалдары; 
8) шектес мемлекеттердiң қоршаған ор-

тасына əсер етуi мүмкiн немесе оны  

Қоғамдық экологиялық сарап-

тама объектілері 
Кез келген шаруашылық жəне 
өзге де қызметті азаматтардың 
өмірі мен денсаулығына қолайлы 
қоршаған ортаны сақтау жөнін-

дегі қоғамдық мүдделердің сақта-

луы тұрғысынан қарайды. 
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жүзеге асыру үшiн шектес мемлекет-
термен ортақ табиғи объектілерді пайда-
лану қажет болатын не шектес мемле-
кеттердiң Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарында айқындал-
ған, оның ішінде «Байқоңыр» кешені 
бойынша мүдделерiн қозғайтын шаруа-
шылық қызмет жобалары жатады. 

 

Мемлекеттік экологиялық сараптама 
субъектілері  
Мемлекеттік экологиялық сараптаманы 
жүзеге асыратын органдар:  
– Мемлекеттік экологиялық сараптаманы 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уəкілетті орган (I санат объектілеріне); 
– өз құзыреті шегінде жергілікті атқа-
рушы органдар (II, III жəне IV санат 
объектілеріне) жүзеге асырады. 

Қоғамдық экологиялық сарап-

тама субъектілері  
Қоғамдық экологиялық сарапта-
маны ұйымдастырушы – қоғам-
дық бірлестіктер. Мүдделері қоз-
ғалатын жеке тұлғалар немесе қо-
ғамдық бірлестіктер қоғамдық 
экологиялық сараптаманың бас-
тамашысы болуы мүмкін.  

Мемлекеттік экологиялық сараптама-

ны жүргізу тəртібi 
Мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
құжаттаманы: 
1) белгіленіп отырған басқарушылық, ша-
руашылық, инвестициялық жəне өзге де 
қызметтің тапсырыс берушісі (инвестор); 
2) мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жататын нормативтік құқықтық актілер-
дің, жоспарлар мен бағдарламалардың 
жобаларын əзірлеуді жүргізетін мемле-
кеттік органның басшысы табыс етеді. 
2. Мемлекеттік экологиялық сараптама 
жүргізудің тəртібін қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті орган ай-
қындайды. 

Қоғамдық экологиялық сарап-

таманы жүргізу тəртібi 
Қоғамдық экологиялық сараптама 
– сараптаманы ұйымдастыру-
шының оны жүргізу туралы өті-
ніш тіркелген жағдайда жүзеге 
асырылады. 
Қоғамдық экологиялық сарапта-
маны тіркеу туралы өтінішті 
оның ұйымдастырушысы аума-
ғында сараптама объектісінің 
қызметі жоспарланып отырған 
жергілікті атқарушы органдарға 
береді. 
 

Мемлекеттік экологиялық сараптама-

ны жүргізу мерзімдерi 
1. Мемлекеттік экологиялық сараптама-
ны жүргізу мерзімі мемлекеттік эколо-
гиялық сараптаманы жүзеге асыратын 
органдарға алдын ала сараптамадан өт-
кен қажетті барлық құжаттама берілген 
кезден бастап үш айдан аспауға тиіс. 
2. Алдын ала сараптамадан өткізу мер-
зімі құжаттаманың мемлекеттік эколо-
гиялық сараптамаға келіп түскен күні-
нен бастап екі аптадан аспауға тиіс. 

Қоғамдық экологиялық сарап-

таманы жүргізу мерзімдерi 
Қоғамдық экологиялық сарапта-
маны жүргізу мерзімдерi белгі-
ленбеген.  
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Мемлекеттік экологиялық сарапта-

маның қорытындысы 
Мемлекеттік экологиялық сараптаманың 
қорытындысы оны жүргізу нəтижелері 
бойынша беріледі. 
2. Мемлекеттік экологиялық сараптама-

ның оң қорытындысы экологиялық са-

раптама объектісін іске асыру жөнінде 
шешім қабылдауға болатындығы мен 
мүмкіндігі туралы тұжырымдарды қам-

тиды. 
3. Мемлекеттік экологиялық сараптама-

ның теріс қорытындысы болған кезде 
тапсырысшы сараптамаға ұсынылған 
материалдарды сараптамалық қорытын-

дының ұсыныстары мен ескертпелеріне 
сəйкес пысықтауды қамтамасыз етуге 
жəне ол белгілеген мерзімде барлық 
материалдарды қайтадан экологиялық 
сараптамаға табыс етуге не белгіленіп 
отырған қызметінен бас тартуға мін-

детті. 
Мемлекеттік экологиялық сараптама-

ның жариялылығы жəне халықтың 
шешімдер қабылдауға қол жеткізуi 
Қоршаған ортаға эмиссиялар норматив-

терінің жобаларына мемлекеттік эколо-

гиялық сараптама жүргізуге өтінімдерді 
қоспағанда, мемлекеттік экологиялық 
сараптама жүргізуге өтінімді белгіленіп 
отырған қызметке тапсырыс беруші бұ-

қаралық ақпарат құралдарында міндетті 
түрде жариялауға тиіс. 
 

Қоғамдық экологиялық сарап-

таманың қорытындысы 
Қоғамдық экологиялық сарапта-

маның нəтижелері ұсынымдық 
сипатта болатын қоғамдық эко-

логиялық сараптаманың қоры-

тындысы түрінде ресімделеді. 
Қоғамдық экологиялық сарапта-

маның қорытындысында:  
1) экологиялық сараптаманы ұйым-

дастырушының атауы мен заңды 
мекенжайы;  
2) тапсырыс берушiнiң тегi, аты, 
əкесiнiң аты немесе толық атауы, 
қоғамдық экологиялық сараптама 
объектiсiнiң атауы мен орналас-

қан жерi; 
3) қоғамдық экологиялық сарап-

тама жүргiзу туралы өтiнiштiң 
жергiлiктi атқарушы органда тiр-

келгенi туралы мəлiметтер;  
4) қоғамдық экологиялық сарап-

тама жүргiзу мерзiмдерi; 
5) қоғамдық экологиялық сарап-

тамадан өткен құжаттаманың құ-

рамы, қоғамдық экологиялық са-

раптама процесiнде пайдаланыл-

ған басқа да құжаттардың тiзбе-

ленiп көрсетiлуi; 
6) қоғамдық экологиялық сарап-

таманың сарапшылық комиссия-

сы мүшелерiнiң құрамы;  
7) сараптама нəтижелерiнiң баян-

далуы;  
 8) қоғамдық экологиялық сарап-

таманың ұйымдастырушысы ай-

қындаған, қоғамдық экологиялық 
сараптаманы жүргiзу жөнiндегi 
тапсырмалардың сипаты; 
9) қоғамдық экологиялық сарап-

тама процесiнiң, оның iшiнде 
жұртшылықпен, тапсырыс беру-

шiмен жəне басқа да мүдделi та-

раптармен өзара iс-қимыл жаса-

судың сипаттамасы;  
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 10) қоғамдық экологиялық сарап-

таманың тұжырымдары қамтылу-

ға тиiс. 
Мемлекеттік экологиялық сараптама-

ны қаржыландыру 
Мемлекеттік экологиялық сараптаманы 
қаржыландыру бюджет қаражаты, сон-

дай-ақ тапсырыс берушілердің қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады. 
 

Қоғамдық экологиялық сарап-

таманы қаржыландыру: 
1) қоғамдық экологиялық сарап-

таманы ұйымдастыратын жəне 
жүргізетін қоғамдық бірлестік-

тердің өз қаражаттары; 
2) ерікті қайырмалдықтар, өтеусіз 
негізде ұсынылған гранттар; 
3) Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде тыйым 
салынбаған өзге көздер есебінен 
жүзеге асырылады. 

 

Экологиялық рұқсаттар – қоршаған ортаны қорғау са-

ласындағы мемлекеттік басқарудың нысаны ретінде 

Экологиялық рұқсат – жеке жəне заңды тұлғалардың қорша-

ған ортаға эмиссияларды жүзеге асыру құқығын куəландыратын 
құжат. 

Қазақстан Республикасында табиғат пайдаланушыларға мы-

надай экологиялық рұқсаттар:  
1) қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар;  
2) кешендi экологиялық рұқсаттар берiледi.  
Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат: 
1) табиғат пайдаланушы жəне ол жүргiзiп отырған шаруа-

шылық жəне өзге де қызмет туралы мəлiметтердi; 
2) рұқсаттың қолданылу мерзiмiн; 
3) табиғат пайдалану шарттарын, оның iшiнде олардың бар-

лық көздерi бойынша эмиссиялардың нормативтерiн; 
4) рұқсаттың қолданылуы кезеңiне арналған қоршаған орта-

ны қорғау жөнiндегi іс-шаралар жоспарын қамтитын, белгілен-

ген үлгідегі құжаттар жиынтығы болып табылады. 
Қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн табиғат пайдаланушы-

ларға рұқсат берiлетiн oбъектiлер I, II, III жəне IV болып төрт 
санатқа бөлiнедi. 

2. I санатқа өндiрiстiк объектiлердi санитарлық сыныптауға 
сəйкес қауiптiлiктiң 1 жəне 2-сыныпты объектiлерi жатады. 
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II санатқа өндiрiстiк объектiлердi санитарлық сыныптауға 
сəйкес қауiптiлiктiң 3-сыныпты объектiлерi жатады.  

III санатқа өндiрiстiк объектiлердi санитарлық сыныптауға 
сəйкес қауiптiлiктiң 4-сыныпты объектiлерi жатады.  

IV санатқа өндiрiстiк объектiлердi санитарлық сыныптауға 
сəйкес қауiптiлiктiң 5-сыныпты объектiлерi жатады. 

2-1. Өндірістік объектілердің санитарлық сыныпталуына 
сəйкес сыныпталмайтын қызмет түрлері IV санатқа жатады. 

Табиғат пайдаланушылар қоршаған ортаға эмиссияларға 
рұқсатты I санат объектілеріне – қоршаған ортаны қорғау сала-

сындағы уəкілетті органнан, II санат объектілеріне – облыстар-

дың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органдарынан, III санат объектілеріне – оңайлатылған 
схема бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қала-

ның, астананың жергілікті атқарушы органдарынан, IV санат 
объектілеріне облыстардың, республикалық маңызы бар қала-

ның, астананың жергілікті атқарушы органдарынан алады.   
Өтiнiмдер беру: 
1) I санаттағы объектілер үшін – қолданыстағы рұқсат мер-

зiмi аяқталғанға дейiн не жаңа объект пайдалануға берiлгенге 
дейiн екі айдан кешіктірілмей; 

2) IІ санаттағы объектілер үшін – қолданыстағы рұқсат мер-

зiмi аяқталғанға дейiн не жаңа объект пайдалануға берiлгенге 
дейiн бір айдан кешіктірілмей; 

3) ІIІ санаттағы объектілер үшін – қолданыстағы рұқсат 
мерзiмi аяқталғанға дейiн не жаңа объект пайдалануға берiл-

генге дейiн он жұмыс күнінен кешіктірілмей; 
4) ІV санаттағы объектілер үшін жаңа объект пайдалануға 

берiлгенге дейiн он жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асыры-

лады. 
Рұқсат беретін орган өтінім тіркелген күннен бастап І жəне 

ІІ санаттардағы объектілер үшін – күнтізбелік он бес күннен 
аспайтын мерзімде, ІІІ санаттағы объектілер үшін – күнтізбелік 
бес күннен аспайтын мерзімде өтінімді оның толықтығы жəне 
Экологиялық кодекстің талаптарына сəйкестігі тұрғысынан 
қарайды. 

Белгіленген мерзім өткеннен кейін өтінім қарауға қабылда-

нады не ұсынылған материалдардың жеткіліксіздігі салдарынан 
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жəне (немесе) оның Экологиялық кодекстің талаптарына сəйкес 
келмеуіне байланысты қабылданбайды. 

Өтінім қабылданбаған кезде табиғат пайдаланушыға қабыл-

данбау себептері уəжді түрде негізделіп, бас тарту жіберіледі. 
3. Рұқсат беретін орган қабылданған өтінімдерді: 
1) I санаттағы объектілер үшін – өтінім тіркелген күннен 

бастап екі айдан аспайтын мерзімде; 
2) ІІ санаттағы объектілер үшін – өтінім тіркелген күннен 

бастап бір айдан аспайтын мерзімде; 
3) ІІI санаттағы объектілер үшін – өтінім тіркелген күннен 

бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде; 
4) IV санаттағы объектілер үшін – өтінім тіркелген күннен 

бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды.  
Қарау қорытындылары бойынша қоршаған ортаға эмиссия-

ларға рұқсат беріледі. 
Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар қолданыстағы 

рұқсатта көрсетiлген табиғат пайдаланудың қолданылатын тех-

нологиялары мен шарттары өзгергенге дейiнгі, бiрақ I, II жəне 
III санаттардағы объектілер үшін он жылдан аспайтын мерзiмге 
берiледi. IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмис-

сияларға рұқсат, қолданыстағы рұқсатта көрсетiлген табиғат 
пайдаланудың қолданылатын технологиялары мен шарттары 
өзгерген жағдайларды қоспағанда, мерзімсіз негізде беріледі. 

Экологиялық бақылаудың түрлері мен міндеттері. Мем-

лекеттiк экологиялық бақылау дегеніміз – уəкiлеттi органның өз 
құзыретi шегiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақ-

стан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы Пре-

зиденті жарлықтарының жəне Қазақстан Республикасы Үкiметi 
қаулыларының талаптарын жеке жəне заңды тұлғалардың сақ-

тауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметi; Қоршаған ортаны 
қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру мен пайдалану 
саласындағы мемлекеттiк бақылаудың мақсаты – экологиялық 
қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, табиғи жəне энергетикалық ресурс-

тарды үнемдеу, биологиялық ресурстарды орнықты пайдалану, 
ұлттық өнiмнiң бəсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру болып табылады.  

Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, 
молықтыру мен пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыратын органдар:  
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1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган; 
2) су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уəкiлеттi 

мемлекеттiк орган; 
3) жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган; 
4) орман шаруашылығы саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк 

орган; 
5) жануарлар дүниесiн қорғау, молықтыру жəне пайдалану 

саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган;  
6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уəкi-

леттi мемлекеттiк орган;  
7) жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уəкiлеттi 

мемлекеттiк орган; 
8) азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті мемлекеттік ор-

ган; 
9) Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламатты-

лығы саласындағы уəкілетті орган;  
10) ветеринария саласындағы уəкiлеттi орган; 
11) өсiмдiктердi қорғау мен олардың карантинi саласындағы 

уəкiлеттi мемлекеттiк орган;  
12) атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкiлеттi мем-

лекеттiк орган; 
13) көлiктi бақылау органдары болып табылады. 
Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, мо-

лықтыру мен пайдалану саласында объектілердің түрлеріне бай-

ланысты мемлекеттiк бақылаудың мынадай түрлерi қолданы-

лады: 
1) экологиялық бақылау; 
2) жерлердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау; 
3) су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы бақылау; 
4) жер қойнауын зерттеу мен пайдалану саласындағы бақы-

лау; 
5) Қазақстан Республикасының орман заңнамасы саласын-

дағы бақылау; 
6) жануарлар дүниесiн қорғау, молықтыру жəне пайдалану 

саласындағы бақылау;  
7) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы бақылау.  
Экологиялық бақылау жүзеге асыратын субъектілерге бай-

ланысты келесі түрлеген бөлінеді: 
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1) Мемлекеттік экологиялық бақылау – уəкiлеттi орган-

ның өз құзыретi шегiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы 
Президенті жарлықтарының жəне Қазақстан Республикасы Үкi-
метi қаулыларының талаптарын жеке жəне заңды тұлғалардың 
сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметi. Инспекторлық 
тексеру – мемлекеттік экологиялық бақылаудың нысаны болып 
табылады. Инспекторлық экологиялық тексеру дегеніміз – мем-

лекеттік экологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды 
адамдар табиғат пайдаланушылардың Қазақстан Республикасы-

ның экологиялық заңнамасын сақтауы туралы ақпаратты жинау 
мен талдау арқылы жүргізетін іс-шаралар кешені болып табылады.    

2) Өндірістік экологиялық бақылау – арнайы табиғат 
пайдалануды жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалармен 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтары-

ның жəне Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулыларының 
талаптарын жеке жəне заңды тұлғалардың сақтауын қамтамасыз 
етуге бағытталған қызметi. 

3) Қоғамдық экологиялық бақылау – жұртшылықты 
мемлекеттiң экологиялық проблемаларына тарту мақсатында 
жүргiзiлетін жəне жүргізу тəртiбiн қоғамдық бiрлестiктер өз 
жарғыларына сəйкес айқындайтын қоршаған ортаны қорғауға 
жəне табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған қыз-

мет түрі.   
 

Мемлекеттiк экологиялық бақылаудың бағыттары 
Мыналарға: 
1) Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының сақ-

талуына; 
2) қоршаған ортаның ластану салдарларын жою жөнiндегi 

шаралардың жүргiзiлуiне; 
3) жерлердi жақсарту, жердiң жұтаңдауынан туындататын 

процестер салдарларының алдын алу мен жою, топырақтың 
құнарлылығын қалпына келтiру жəне сақтау жөнiндегi iс-ша-

ралар кешенiнiң жүргiзiлуiне; 
4) кəсiпорындарды, құрылыстар мен өзге де объектiлердi 

салу жəне реконструкциялау кезiнде жердi рекультивациялау 
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жөнiнде шаралар қабылдауды қамтамасыз ететiн экологиялық 
талаптардың сақталуына; 

5) кəсiпорындарды, құрылыстар мен өзге де объектiлердi 
пайдалануға беру жəне пайдалану кезiнде жердi рекультивация-

лау жөнiндегi жобаланған жұмыстарды орындау бөлiгiнде эко-

логиялық талаптардың сақталуына;  
6) жердi бүлдiрумен байланысты жұмыстар жүргiзген кезде 

топырақтың құнарлы қабатының алынуына, сақталуы мен пай-

даланылуына;  
7) пайдалы қазбалардың өнеркəсiптiк қорларын өндiрiп алу 

шамасына қарай немесе басқа да бүлдiретiн процестер мен 
жұмыстардан босатылған жерлердiң нысаналы мақсатына сай 
одан əрi пайдалану үшiн жарамды жағдайға келтiрiлуiне; 

8) қоршаған ортаны қорғауға қатысты лицензиялық келi-
сiмшарттық талаптардың сақталуына; 

9) жер қойнауын ластанудан, су басудан жəне кен орны мен 
басқа да қоршаған орта объектiлерiнiң бүлiнуiне əкеп соғатын 
техногендiк процестерден сақталуына; 

10)  жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығының сақ-

талуына; 
11)  жер қойнауын пайдалану объектiлерiнiң консервация-

лануы мен жойылуына; 
12)  технологияларға, техника мен жабдыққа қойылатын 

экологиялық талаптардың сақталуына; 
13) жер қойнауын пайдалану жəне минералдық шикiзатты 

өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен ережелердiң сақта-

луына;  
14) минералдық шикiзатты өндiру мен өңдеу кезiнде қорша-

ған ортаны қорғау мəселелерi жөнiндегi жобалық шешiмдердiң 
сақталуына; 

15) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүр-

гiзген кезде авариялық жəне өзге де қауiптi жағдайлардың ал-

дын алу жөнiндегi iс-шаралардың орындалуына; 
l6) зиянды заттардың, радиоактивтi қалдықтардың көмi- 

луiне жəне сарқынды сулардың жер қойнауына ағызылуы- 

на;  
17) Қазақстан Республикасының құрлықтық қайраңында 

қалдықтар мен басқа да материалдарды көму, скважиналар мен 
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жабдықтарды консервациялау мен демонтаждау ережелерiнiң 
сақталуына;  

18) су сапасы нормативтерiнiң сақталуына;  
19) атмосфералық ауаны қорғаудың, оның iшiнде көлiк 

жəне басқа да жылжымалы құралдарды пайдалануға шығару 
жəне пайдалану кезiнде техникалық регламенттердiң, норматив-

тердiң, ережелер мен өзге де талаптардың сақталуына;  
20) қалдықтарды жинап қою мен жағу кезiнде атмосфе-

ралық ауаны қорғау жөнiндегi талаптардың сақталуына; 
21) парниктік газдар шығарындыларын жүзеге асырған 

кезде талаптардың сақталуына; 
22) кəсiпорындарды, құрылыстар мен өзге де объектiлердi 

салу, реконструкциялау, пайдалануға беру жəне пайдалану 
кезiнде экологиялық талаптардың сақталуына;  

23) қоршаған ортаны ластаудың алдын алу жөнiндегi эко-

логиялық талаптар бөлiгiнде радиоактивтi жəне өзге де эко-

логиялық жағынан қауiптi заттарды пайдалану, сақтау, тасы-

малдау, көму, кəдеге жарату немесе олармен өзге де жұмыстар 
iстеу ережелерiнiң сақталуына; 

24) химиялық жəне биологиялық заттарды қолдану, сақтау, 
тасымалдау бойынша белгiленген нормалар мен ережелердiң 
сақталуына;  

25) экологиялық рұқсаттарда белгiленген табиғат пайдалану 
талаптарының орындалуына;  

26) өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алудың, кəдеге 
жаратудың жəне залалсыздандырудың белгiленген нормалары 
мен ережелерiнiң сақталуына; 

27) ластаушы заттарды шығарудың, тастаудың стационар-

лық көздерi бар жəне өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын орна-

ластыратын объектiлердiң санитарлық-қорғаныш аймақтарына 
қойылатын экологиялық талаптардың сақталуына; 

28) Қазақстан Республикасының аумағындағы радиациялық 
жағдайға, қоршаған орта объектiлерiнiң радиоактивтi заттармен 
ластануының алдын алу жөнiндегi жобалық шешiмдердiң орын-

далуына;  
29) тазарту құрылыстары жұмысының технологиялық регла-

менттерiнiң сақталуына;  
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30) өндiрiстiк экологиялық бақылау нормалары мен ереже-

лерiнiң сақталуына; 
31) Қазақстан ��Республикасының ���мiндеттi ���экологиялық

сақтандыру туралы заңнамасының сақталуына; 
32) қоршаған ортаны қорғау саласында лицензияланатын

қызмет түрiн жүзеге асырудың бiлiктiлiк талаптары мен ере-

желерiнiң сақталуына; 
33) мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүргiзудiң мiн-

деттiлiгi туралы талаптардың сақталуына жəне оның шарттары-

ның орындалуына; 
34) мiндеттi экологиялық аудит жүргiзу жəне қоршаған

ортаны қорғау мəселелерi бойынша дұрыс ақпарат беру туралы 
талаптардың сақталуына; 

35) Қазақстан Республикасының құрлықтық қайраңында
теңiздегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу кезiнде экологиялық 
талаптардың сақталуына; 

36) қауiптi қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау ере-

желерiнiң сақталуына;
37) озонды бұзатын заттардың нақты əкелінген, əкетілген

жəне өткізілген саны туралы деректерді қоршаған ортаны қор-

ғау саласындағы уəкілетті органға ұсыну туралы талаптардың 
сақталуына;

38) өндірушілердің (импорттаушылардың) қалдықтарды жи-

науды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пай-

далануды жəне (немесе) кəдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін 
төлемақы төлеу жөніндегі талаптарды орындауына;

39) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген мін-

деттемелері операторының Қазақстан Республикасының Эколо-

гиялық кодексінде айқындалған талаптарды орындауына мем-

лекеттік экологиялық бақылау жүзеге асырылады.

Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрларының 
бiрыңғай жүйесi

Қазақстан Республикасының табиғи ресурстары мемлекет-

тiк кадастрларының бiрыңғай жүйесi (бұдан əрi – Кадастр-

лардың бiрыңғай жүйесi) Қазақстан Республикасының табиғи 
жəне экономикалық əлеуетiнiң бiрыңғай жалпы мемлекеттiк 
кешендi есебiн жүргiзу мен бағалауды қамтамасыз ету мақса-
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тында Қазақстан Республикасының табиғи ресурстары мем-

лекеттiк кадастрларының барлық түрлерiн бiрiктiретiн салаара-

лық ақпараттық жүйе ретiнде құрылады жəне жүргiзiледi.
Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрлары дегеніміз –

белгiленген тəртiппен табиғи ресурстардың сандық жəне сапа-

лық көрсеткiштерi туралы ақпараттың жүйелендiрiлген жиын-

тығы болып табылады. Қазақстан Республикасының Экология-

лық кодексіне сəйкес, қоршаған ортаны қорғау саласында келе-

сідей кадастрлар түрі қарастырылған: 
– табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрлары,
– өндiрiс пен тұтыну қалдықтарының мемлекеттiк кадастры,
– зиянды заттарды, радиоактивтi қалдықтарды көму мен

сарқынды суларды жер қойнауына ағызудың мемлекет-

тiк кадастры,
– парниктік газдар шығарындылары көздерінің жəне

сіңірулерінің мемлекеттік кадастры.
Қоршаған ортаның құрамдас бөлiктерi: жер, су, орман, 

топырақ, жер қойнауы, өзара байланыста болатын өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесi Кадастрлардың бiрыңғай жүйесiнiң 
объектiлерi болып табылады.

Кадастрлардың бiрыңғай жүйесiн жүргiзудiң негiзгi прин-

циптерi:
1) кадастрлық ақпаратты өңдеу мен ұсыну технологиясы-

ның бiртұтастығы;
2) автоматтандырылған ақпараттық-коммуникациялық тех-

нологияларды қолдану;
3) ақпаратты толықтыру мен жаңартудың объективтiлiгi бо-

лып табылады.
Кадастрлардың бiрыңғай жүйесi құрылымын мына есепке 

алу объектiлерi құрайды, олар бойынша мониторингтi мына 
арнайы уəкiлеттi мемлекеттiк органдар жүзеге асырады:

1) мемлекеттiк жер кадастры бойынша – жер ресурстарын
басқару саласындағы орталық уəкiлеттi орган – жалпы респуб-
лика бойынша, ал оның аумақтық органдары – əкiмшiлiк-

аумақтық бiрлiктер шегiнде;
2) мемлекеттiк су кадастры бойынша (жерүстi жəне жерасты

су көздерi, су ресурстарын пайдалану) – қоршаған ортаны 
қорғау, су қорын пайдалану мен қорғау, жер қойнауын зерт-
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теу мен пайдалану саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган- 

дар – жалпы республика бойынша, ал оның аумақтық орган- 

дары – өзендер бассейнi жəне əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер 
шегiнде;  

3) мемлекеттiк орман кадастры бойынша – орман шаруа-

шылығы саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган – жалпы рес-

публика бойынша, ал оның аумақтық органдары – əкiмшiлiк-

аумақтық бiрлiктер шегiнде; 
4) кен орындарының жəне пайдалы қазбалар көрiнiстерiнiң, 

техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастры 
бойынша – жер қойнауын зерттеу жəне пайдалану саласындағы 
уəкiлеттi мемлекеттiк орган – жалпы республика бойынша, ал 
оның аумақтық органдары – əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер ше-

гiнде;  
5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттiк ка-

дастры бойынша – ерекше қорғалатын табиғи аумақтар са-

ласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган – жалпы республика 
бойынша, ал оның аумақтық органдары – əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктер шегiнде; 

6) жануарлар дүниесiнiң мемлекеттiк кадастры бойынша – 

жануарлар дүниесiн қорғау, молықтыру жəне пайдалану сала-

сындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган – жалпы республика 
бойынша, ал оның аумақтық органдары – əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктер шегiнде.    

Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарының мемлекеттiк ка-

дастры. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарының мемлекеттiк ка-

дастры дегеніміз – (бұдан əрi – Қалдықтардың мемлекеттiк ка-

дастры) қалдықтарды орналастырудың əрбiр объектiсi (олардың 
кеңiстiктегi орналасуын көрсете отырып) бойынша геоақпарат-

тық жүйелер, сондай-ақ қалдықтардың түрлерi, олардың шығу 
көздерi мен физикалық-химиялық қасиеттерi (халыққа жəне 
қоршаған ортаға қауiптiлiгi ескерiле отырып), компоненттiк 
құрамы, сандық жəне сапалық көрсеткiштерi, оларды сақтаудың, 
көму мен тастаудың техникалық, гидрогеологиялық жəне эко-

логиялық шарттары, оларды пайдалану мен залалсыздандыру 
технологиялары негізiнде жүйелендірілген, кезеңділікпен то-

лықтырылатын жəне нақтыланатын бiрегей мəлiметтер жиын-

тығы болып табылады. 
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Қалдықтардың мемлекеттiк кадастрының мақсаттары 
мен мiндеттерi: 

1. Мемлекеттiк органдарды, мүдделi жеке жəне заңды 
тұлғаларды қоршаған ортаны қорғауға қатысты технологиялық, 
экономикалық, құқықтық жəне басқа да шешiмдердi бағалау, 
болжау, əзiрлеу үшiн ақпаратпен қамтамасыз ету; 

2. Қалдықтардың жалпы мемлекеттiк кешендi есебiн жүр-

гiзу мақсатында жүзеге асырылады. 
 

Зиянды заттарды, радиоактивтi қалдықтарды көмудiң 
жəне сарқынды суларды жер қойнауына ағызудың мемле-

кеттiк кадастры. 
Зиянды заттарды, радиоактивтi қалдықтарды көму мен 

сарқынды суларды жер қойнауына ағызудың мемлекеттiк кад-

астрын (бұдан əрi – Көмудiң мемлекеттiк кадастры) жүргiзу – 

Қазақстан Республикасының аумағында зиянды заттарды, ра-

диоактивтi қалдықтарды көму мен сарқынды суларды жер қой-

науына ағызу объектiлерi бар табиғат пайдаланушылар үшiн 
мiндеттi болып табылады.  

Көмудiң мемлекеттiк кадастрында көмiлген заттардың жəне 
ағызылған сулардың сандық жəне сапалық көрсеткiштерi, көму 
мен ағызудың тау-кен-техникалық, арнаулы инженерлiк-геоло-

гиялық, гидрогеологиялық жəне экологиялық жағдайлары көр-

сетiлген үлгiсi мен түрiн сипаттайтын мəлiметтер болады жəне: 
1) зиянды заттар, радиоактивтi қалдықтар көмiлетiн объек-

тiлер мен сарқынды су ағызылатын жерлердiң жалпы сипатта-

масын: орналасқан жерiн, пайдалану кезеңiн, ұстауға жұмса-

латын шығынды, қоршаған орта жай-күйiнiң мониторингi мен 
жер қойнауы мониторингiн бақылау желiсiнiң болуын жəне 
орналасуын; 

2) зиянды заттар, радиоактивтi қалдықтар көмiлетiн объек-

тiлер мен сарқынды су ағызылатын жерлердiң физикалық 
сипаттамасын: оқшаулану сипаттамасын, тау-кен жынысы 
типiн, қабатты-коллектор жатқан жердiң тереңдiгi мен тиiмдi 
қуатын, оның алаңын, кеуектік коэффициентiн, төсенiштiк жəне 
бөгесiндiк су қысымының сипаттамасын, жерасты суларының 
табиғи ағысының жылдамдығын, сарқынды сулардың сақталуы 
мен басқа да сандық жəне сапалық көрсеткiштердi; 
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3) зиянды заттардың, радиоактивтi қалдықтардың, сарқын-

ды сулардың сипаттамасын: өнiмнiң атауын, нəтижесiнде 

өнiм жасалатын технологиялық өндiрiстер немесе процестердi, 
физикалық сипаттамасын (толық химиялық құрамын, уытты ком-

поненттерiнiң болуын, өрт шығу-жарылыс қауiптiлiгi, ерiгiштiгi, 
сақтау кезiнде басқа заттармен сыйысымдылығы, негiзгi лас-

таушы радионуклидтер, олардың активтiлiгi жəне басқа да 
сипаттамалар), тасымалдау жүйесiнiң сипаттамасын қамтиды. 

Парниктік газдар шығарындылары көздерінің жəне 
сіңірулерінің мемлекеттік кадастры. Парниктік газдар шыға-

рындылары көздерінің жəне сіңірулерінің мемлекеттік кадастры 
– парниктік газдар шығарындылары көздерін, олар шығарған 
шығарындылар мөлшерін, сондай-ақ қондырғы операторы үшін 
белгіленген шекара шегіндегі парниктік газдар сіңірулері мөл-

шерін есепке алу жүйесі. Көміртегі бірліктерінің мемлекеттік 
тізілімінің негізгі функциялары айналымға енгізілген, сақтауда 
жатқан, берілген, сатып алынған, жойылған жəне айналымнан 
алынған көміртегі бірліктерінің нақты есебін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ басқа да ұлттық тізілімдермен деректер алмасу болып 
табылады. Көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімін қорша-

ған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның парниктік 
газдарды реттеу жөніндегі ведомстволық бағынысындағы ұйы-

мы қалыптастырады жəне жүргізеді.  
 

Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық əдістері. Та-
биғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі шараларды жоспарлау мен қаржыландыру  

Табиғатты қорғаудың экономикалық тетігі дегеніміз – 

қоршаған ортаны қорғау мен ұтымды табиғат пайдалануды қам-

тамасыз етеуге бағытталған, нормативтік құқықтық актілерде 
көрініс тапқан экономикалық шаралардың жиынтығы.  

Экологиялық құқықтағы экономикалық механизмнің рөлі – 

оның осы салада атқаратын функциясымен анықталады.    
Экономикалық механизмнің функциялары: 
– ұтымды табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қор-

ғауды экономикалық қамтамасыз ету (экономикалық 
механизмге енгізілген барлық экономикалық шараларды 
жүзеге асырумен атқарылады); 
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– ынталандырушылық қызметі (салықтық жəне несиелік
жеңілдіктер, қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқа
да қолдау шаралары арқылы жүзеге асырылады).

Қоршаған ортаны қорғауды жəне табиғат пайдалануды эко-

номикалық реттеу тетіктерінің түрлерi (ҚР ЭК 95-бабына 
сəйкес):

1) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды жоспар-

лау мен қаржыландыру; 

2) қоршаған ортаға эмиссиялар үшін ақы төлеу;

3) табиғи ресурстардың жекелеген түрлерін пайдаланға-

ны үшін ақы төлеу; 

4) қоршаған ортаны қорғауды экономикалық ынталандыру;

5) қоршаған ортаға эмиссияларды басқарудың нарықтық те-

тіктері;
6) парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерін азай-

тудың нарықтық тетiктері;
7) экологиялық сақтандыру;
8) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген мін-

деттемелері;
9) қоршаған ортаға келтiрiлген залалды экономикалық баға-

лау қоршаған ортаны қорғауды жəне табиғат пайдалануды 
экономикалық реттеу тетiктерiнiң түрлерi болып табылады.

Жоспарлау
Табиғат пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау саласын-

дағы жоспарлаудың нормативтік талаптары негізінен жалпы мем-

лекеттік жоспарлауға, оның əлеуметтік-экономикалық дамуына 
сəйкес жүзеге асырылады, яғни қоршаған ортаны қорғау жө-

ніндегі іс-шараларға мыналарды жатқызамыз (ҚР ЭК 96-бап):
1) экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағыттал-

ған;
2) қоршаған ортаның сапалық сипаттамаларын арттыру ар-

қылы қоршаған орта құрауыштарының жай-күйін жақсартатын;
3) экологиялық жүйелердің жай-күйін тұрақтандыру мен

жақсартуға, биологиялық əртүрлілікті сақтауға, табиғи ресурс-

тарды ұтымды пайдалану мен молықтыруға ықпал ететін;
4) қоршаған ортаға жəне халықтың денсаулығына залал

келтірудің алдын алатын жəне оларды болғызбайтын;
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5) жойылуы қиын органикалық ластауыштарды қоса алған-

да, қауіпті химиялық заттарды қауіпсіз басқаруды қамтамасыз 
етуге бағытталған; 

6) қоршаған ортаны қорғауға, табиғатты ұтымды пайдала-

нуға жəне қоршаған ортаны басқарудың халықаралық стандарт-

тарын енгізуге бағытталған əдістер мен технологияларды же-

тілдіретін; 
7) өндірістік экологиялық бақылауды дамытатын; 
8)  қоршаған ортаны қорғау саласындағы ақпараттық жүйелер-

ді қалыптастыратын жəне экологиялық ақпарат беруге ықпал ететін; 
9) экологиялық білімді насихаттауға, тұрақты даму үшін 

экологиялық білім мен ағарту ісіне ықпал ететін іс-шаралар; 
10) парниктік газдар шығарындыларының көлемін азайтуға 

жəне (немесе) парниктік газдардың сіңірілуін арттыруға бағыт-

талған іс-шаралар жатқызылады. 
Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласын-

дағы жоғарыда аталған іс шараларды жүзеге асыру, оларды 
қаржыландырумен тікелей байланысты. 

Қаржыландыру. Экологиялық міндеттерді шешудің ма-

ңызды шарты –  қаржыландыру. Табиғатты қорғау – қомақты  
қаржыны талап ететін қызмет түрі. Мысалы, кəсіпорынның таза-

лау құрылғыларының құны, кейде кəсіпорынның өзіндік құны-

ның қырық пайызын құрайды.   
ҚР ЭК  97-бабына сəйкес Қоршаған ортаны қорғау жөнін-

дегі іс-шараларды қаржыландыру: 
1) бюджет қаражаты; 
2) табиғат пайдаланушылардың өз қаражаттары; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салын-

баған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады. 
 

Табиғат пайдалануға ақы төлеу 

Ақы төлеу – табиғат пайдаланудың негізгі қағидаларының 
бірі болып табылады. Табиғат пайдалануға ақы алудың бірнеше 
көздеген мақсаты бар, олар: біріншіден, табиғи ресурстарды 
пайдаланғаны үшін ақы төлеу мемлекеттік жəне жергілікті бюд-

жеттерді толықтырады; екіншіден, ақы төлеудің басты мақсаты 
– табиғат пайдаланушыларды табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалануға ынталандыру;   
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Экологиялық заңнама төлемнің екі түрін көрсетеді: табиғи 
ресурстарды пайдалану үшін жəне қоршаған ортаға зиянды 
ықпал еткені үшін.

Табиғи ресурстарды пайдалану үшін ақы төлеу. Табиғи 
ресурстарды пайдалану үшін ақы төлеу – салалық нормативтік 
актілерінде көрсетілген.

Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сəйкес келе-

сідей төлем түрлері көрсетілген: 
14-бөлім. Жер салығы
2-параграф. Жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төлемақы
3-параграф. Жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдалан-

ғаны үшін төлемақы
4-параграф. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы
5-параграф. Жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төлемақы
6-параграф. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы
7-параграф. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайда-

ланғаны үшін төлемақы
23-бөлім. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу.

Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы
ҚР ЭК 1 бабының 43-тармақшасына сəйкес қоршаған орта-

ға эмиссиялар дегеніміз – ластаушы заттардың шығарындыла-

ры, төгiндiлерi, қоршаған ортада өндiрiс жəне тұтыну қалдықта-

рын орналастыру, күкіртті қоршаған ортада ашық түрде орна-

ластыру жəне сақтау. Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін тө-

лемақы Қазақстан Республикасының Салық заңнамасында белгі-
ленеді, табиғат пайдаланушылар экологиялық рұқсатта айқын-

далған нормативтер шегінде жүзеге асыратын қоршаған ортаға 
эмиссиялар үшін төлемақы Қазақстан Республикасының Салық 
заңнамасында белгіленген тəртіппен алынады. Қоршаған ортаға 
эмиссиялардың: 

1) ластаушы заттар шығарындыларының;
2) ластаушы заттар төгінділерінің;
3) өндіріс пен тұтынудың орналастырылған қалдықтарының;
13) мұнай операцияларын жүргізу кезінде түзілетін, орна-

ластырылған күкірттің белгіленген нормативтері шегінде жəне 
(немесе) одан да көп мөлшерде қоршаған ортаға эмиссиялардың 
нақты көлемі салық салу объектісі болып табылады.
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Мəселен, тұрақты көздерден ластағыш заттардың шыға-

рындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрай-

ды: 1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК), Күкірт то-

тықтары – 10 АЕК,  Азот тотықтары – 10 АЕК,  Қорғасын жəне 
оның қосындылары 1993 АЕК, Күкіртсутек – 62 АЕК, т.с.с. 
Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы бойынша салықтық
міндеттемелерді атқару табиғат пайдаланушыны қоршаған 
ортаға келтірген залалды өтеуден босатпайды. 

Экологиялық сақтандыруды құқықтық реттеу. Эколо-

гиялық сақтандыру қоршаған ортаны қорғаудың жаңа құқық-

тық шарасы болып табылады. Экологиялық сақтандыру де-

геніміз – қоршаған ортаға, басқа адамдардың өміріне, денсау-

лығына немесе мүлкіне зиян келтіру салдарынан шарттан 
туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілік тəуекелі 
туындаған кездегі жеке жəне заңды тұлғаның мүліктік құқық-

тарын қорғауға байланысты қатынастар кешені болып табы-

лады. 
Үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне жəне 

(немесе) авариялық ластануы нəтижесінде қоршаған ортаға кел-

тірілген зиянды өтеу экологиялық сақтандырудың мақсаты бо-

лып табылады.
Экологиялық сақтандырудың түрлері: 
– Міндетті экологиялық сақтандыру – Қазақстан Респуб-

ликасының Міндетті экологиялық сақтандыру туралы
заңына сəйкес жүзеге асырылады. Шаруашылық жəне
өзге де қызметтің экологиялық жағының қауіпті түр-

лерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқын-

дайды.
– Ерікті экологиялық сақтандыруды – жеке жəне заңды

тұлғалар өздерінің еркін білдіруіне қарай жүзеге асы-

рады. Ерікті экологиялық сақтандырудың түрлері, та-

лаптары жəне тəртібі сақтандырушылар мен сақтанушы-

лар арасындағы шарттарда айқындалады.
Қоршаған ортаға əсердi бағалау – шаруашылық жəне өзге 

де қызметтiң қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал 
салдарлары бағаланатын, Қазақстан Республикасы экологиялық 
заңнамасының талаптары ескерiле отырылып, қолайсыз зар-

даптарды (табиғи экологиялық жүйелер мен табиғи ресурстар-
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дың жойылуын, жұтаңдауын, бүлiнуiн жəне сарқылуын) бол-

дырмау, қоршаған ортаны сауықтыру жөнiндегi шаралар əзiр-

ленетiн рəсiм. 
Қоршаған ортаға келтірілген залалды экономикалық 

бағалау – қоршаған ортаны жəне табиғи ресурстардың тұтыну 
қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың құн-

дық көрінісі. 
 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның 

лауазымды адамдары қоршаған ортаға залал келтіру фактісі 
анықталған күннен бастап бір ай мерзім ішінде қажетті 
материалдарды жинау мен талдауды жүргізеді жəне келтірілген 
залалға экономикалық бағалауды белгілейді. 

Атмосфералық ауаны жəне су ресурстарын белгіленген нор-

мативтерден тыс ластаудан, сондай-ақ өндіріс пен тұтыну 
қалдықтарын, оның ішінде радиоактивті қалдықтарды белгілен-

ген нормативтерден тыс орналастырудан келтірілген залалды 
экономикалық бағалау – Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітетін ережелерге сəйкес тура немесе жанама əдістермен 
айқындалады.  

Залалды экономикалық бағалаудың тура əдісi неғұрлым 
тиімді инженерлік, ұйымдық-техникалық жəне технологиялық 
іс-шаралар арқылы қоршаған ортаны қалпына келтіруден, жұ-

таңдаған табиғи ресурстардың орнын толтырудан, тірі орга-

низмдерді сауықтыруға қажетті нақты шығындарды анықтаудан 
тұрады. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның 
лауазымды адамдары бірінші кезекте қоршаған ортаға залал 
келтірген тұлғаның қоршаған ортаны қалпына келтіру жөніндегі 
іс-шараларды жүзеге асыру мүмкіндігін қарастырады. 

Қоршаған ортаны қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды 
жүргізу жөніндегі тиісті міндеттемелер қоршаған ортаға залал 
келтірген тұлғаның нақты іс-шаралар жəне оларды жүргізу 
мерзімі көрсетілген кепілдік хатында жазылады. 

Залалдың салдарларын жою жөніндегі шаралардың құны 
олардың нарықтық құны бойынша айқындалады. 

Залалды тура əдіспен экономикалық бағалау кезінде қорша-

ған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның лауазымды 
адамдары тəуелсіз сарапшыларды тарта алады. Сарапшылар 
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ретінде экологиялық аудиторлар, жобалау, инженерлік жəне 
ғылыми ұйымдардың мамандары қатыса алады.

Тəуелсіз сарапшылар жұмысына ақы төлеу жөніндегі міндет 
қоршаған ортаға залал келтірген тұлғаға жүктеледі.

Залалды экономикалық бағалаудың жанама əдісі за-

лалды экономикалық бағалаудың тура əдісін қолдану мүмкін 
болмайтын жағдайларда қолданылады.

Залалды экономикалық бағалаудың жанама əдісі қоршаған 
ортаға əсер ету түрлеріне қарай залалды əрбір ингредиент 
бойынша жиынтықтау жолымен айқындалады.

Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері сала-

сындағы мемлекеттік реттеу
Парниктік газдар дегеніміз – атмосфераның табиғи жəне 

(немесе) антропогендік түрде шығатын, жылу беретін инфра-

қызыл сəулені сіңіретін жəне (немесе) оның шығу көзі болып 
табылатын, газ тəрізді құрамдас бөліктері болып табылады.   

Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласында 
мемлекеттік реттеу:

1) қондырғы операторларына парниктік газдар шығарын-

дыларына квоталар бөлуді;
2) парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруле-

рінің нарықтық тетіктерін белгілеуді;
3) қондырғы операторларын əкімшілендіруді қамтиды.
Қызметін экономиканың мұнай-газ, энергетика, тау-кен ме-

таллургиясы, химия салаларында, ауыл шаруашылығында жəне 
көлікте жүзеге асыратын табиғат пайдаланушылардың парниктік 
газдар шығарындыларын жылына көміртегі қостотығының жиыр-

ма мың тоннасына тең келетін мөлшерден асатын парниктік газ-

дар шығарындыларына квоталар алмай қызметті жүзеге асыруы-

на тыйым салынады. Парниктік газдар шығарындыларына квота-

лар қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган бел-

гілеген тəртіппен Парниктік газдар шығарындыларына квоталар 
бөлудің ұлттық жоспарына сəйкес беріледі. Табиғат пайдалану-

шы есепті кезең ішінде жұмыс істеп тұрған əрбір қондырғыға 
парниктік газдар шығарындыларының көлеміне квота алады.
Парниктік газдар шығарындыларын азайту жəне сіңірулерді ұл-

ғайту жөніндегі ішкі жобалар экономиканың мынадай салаларында:
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1) тау-кен өндіруде жəне металлургияда (шахталық метанды
кəдеге жарату жобалары бөлігінде);

2) ауыл шаруашылығында;
3) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта;
4) орманды жəне далалы аумақтарды көгалдандыруда;
5) жердің тозуының алдын алуда;
6) жаңартылатын энергия көздерінде;
7) коммуналдық жəне өнеркəсіптік қалдықтарды қайта

өңдеуде;
8) көлікте;
9) энергия тиімді жұмсалатын құрылыста;
10) энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыруда

іске асырылуы мүмкін.
Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңірудің 

нарықтық тетігі:
1) парниктік газдар шығарындыларына квоталармен сауданы;
2) парниктік �газдарды �сіңіру, �шығарындыларды �сертифи-

катталған азайту, шығарындыларды азайту, шығарындылар-

ды ішкі азайту бірліктерінің саудасын;
3) парниктік �газдар �шығарындыларына �шектеу �жəне� (не-

месе) азайтулар бар елдер жəне олардың заңды тұлғалары ара-

сындағы белгіленген мөлшердегі бірліктердің халықаралық 
саудасын қамтиды.

Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерін реттеу 
саласындағы жобалық тетіктерді іске асыруға қатысатын заңды 
тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес биржалық саудаға қатысушылар парниктік газдар шыға-

рындылары нарығының субъектілері болып табылады. Көмір-

тегі бірлігі тауар болып табылады. Парниктік газдар сіңірулері, 
шығарындыларды сертификатталған азайту, шығарындыларды 
азайту, квоталар, шығарындыларды ішкі азайту бірліктерін екін-

ші айналымда сату Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес айқындалатын ұйымдастырылған тауар алаңдарында 
(биржаларда) жүргізіледі.

Экологиялық мониторингті жүзеге асырудың тəртібі
Мемлекеттік экологиялық мониторинг (қоршаған орта мен 

табиғи ресурстар мониторингі) – табиғи жəне антропогендік 
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факторлардың əсерінен қоршаған ортаның, табиғи ресурстардың 
жай-күйінің өзгеруін бағалау, болжау жəне бақылау мақсатында 
олардың жай-күйін қадағалаудың кешенді жүйесі.

Мемлекеттік экологиялық мониторинг объектілері – атмо-

сфералық ауа, жер, жер үсті мен жер асты сулары, жер қойнауы, 
жануарлар жəне өсімдіктер дүниесі, сондай-ақ климат пен Жер-

дің озон қабаты, экологиялық жүйелер, қоршаған ортаның ха-

лықтың денсаулығына əсер ететін факторлары болып табылады.
Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірың-

ғай мемлекеттік жүйесі – экологиялық қауіпсіздікті, табиғи 
ресурстарды сақтауды, молықтыруды жəне ұтымды пайдалануды, 
сондай-ақ халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауатты-

лығын қамтамасыз ету мақсатында басқарушылық жəне ша-

руашылық шешімдердің қабылдануы үшін қоршаған орта мен 
табиғи ресурстардың жай-күйін байқауды, сондай-ақ олардың 
нақты жай-күйі туралы деректерге талдау жасауды қамтитын көп 
мақсатты ақпараттық жүйе. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар 
мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесінің принциптері:

1) бірыңғай ұйымдық, əдістемелік, метрологиялық жəне
ақпараттық ұстаным негізінде жұмыс істеу;

2) қолданыстағы мемлекеттік жəне өзге де мониторинг жүйе-

лерінің мүмкіндіктерін барынша пайдалану болып табылады.
4. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің

бірыңғай мемлекеттік жүйесінің міндеттері:
1) қоршаған ���ортаның, ���биологиялық ��əралуандық ��жəне

экожүйелердің жай-күйі туралы, антропогендік əсер ету көздері, 
тіршілік ету ортасының халық денсаулығына əсер ететін фак-

торлары туралы дұрыс жəне салыстырмалы ақпарат алу;
2) қоршаған ортаның жай-күйін, антропогендік əсер ету

деңгейлерін, биосфера жай-күйінің көрсеткіштерін, экожүйе-

лердің функционалдық тұтастығын бағалау жəне болжау;
3) экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша

қабылданатын басқарушылық шешімдері мен өткізілетін іс-

шаралардың тиімді болуына талдау жүргізу үшін деректермен 
қамтамасыз ету болып табылады.

Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингі бірыңғай 
мемлекеттік жүйесінің мазмұнын мониторингтің мынадай кіші 
жүйелері:
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1) қоршаған орта жай-күйінің мониторингі; 
2) табиғи ресурстар мониторингі; 
3) мониторингтің арнайы түрлері құрайды. 
Қоршаған орта жай-күйінің мониторингі мынадай түрлерді 

қамтиды: 
1) атмосфералық ауа жай-күйінің мониторингі; 
2) атмосфералық жауын-шашын жай-күйінің мониторингі; 
3) су ресурстарының сапалық жай-күйінің мониторингі; 
4) топырақ жай-күйінің мониторингі; 
5) метеорологиялық мониторинг; 
6) радиациялық мониторинг; 
7) трансшекаралық ластаулар мониторингі; 
8) фондық мониторинг. 
9) гидрологиялық мониторинг. 

Атмосфералық ауа жай-күйінің мониторингі – Қазақстан 
Республикасының елді мекендерінде атмосфералық ауаның ла-
стануының жай-күйіне бақылау жасау жүйесі. Мемлекеттік 
бақылау бекеттерінің санын жəне оларды əрбір нақты елді ме-
кенде орналастыруды халық саны, жер рельефі, ластанудың 
нақты деңгейін ескере отырып, қоршаған ортаны қорғау са-

ласындағы уəкілетті орган өз құзыреті шегінде айқындайды.   
 Атмосфералық жауын-шашын жай-күйінің мониторингі – 

атмосфераның ластануының көрсеткіші болатын атмосфералық 
жауын-шашынның химиялық құрамына бақылау жасау, сондай-

ақ қыс кезінде атмосфераның өңірлік ластануын бағалау жəне 
елді мекендер мен өнеркəсіп объектілерінен ластаушы заттар-

дың таралу ауқымын анықтау үшін қар қабатындағы заттардың 
болуына бақылау жасау жүйесі. 

 Су ресурстарының сапалық жай-күйінің мониторингі – жер 
үсті жəне жер асты сулары сапасының жай-күйіне бақылау 
жасау жүйесі. 

 Топырақ жай-күйінің мониторингі – елді мекен жерлерінде, 
суармалы аумақтар мен ауыл шаруашылығы алқаптарында 
топырақтың техногендік ластануының жай-күйіне бақылау 
жасау жүйесі.  

 Метеорологиялық мониторинг – мемлекеттік органдарды, 
жеке жəне заңды тұлғаларды ауа райы туралы ақпаратпен қамта-

масыз ету, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді метеорологиялық, 
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агрометеорологиялық болжамдар жасау жəне дүлей метеороло-

гиялық құбылыстардың туындау ықтималдығы туралы ескерту 
мақсатында атмосфера мен жер үстінің физикалық параметр-

леріне, метеорологиялық, оның ішінде актинометрикалық, жылу 
балансы, озонометрикалық, аэрологиялық бақылау жасаудың 
кешенді жүйесі. Метеорологиялық мониторинг деректерінің не-

гізінде климаттың жəне Жердің озон қабатының мониторингін 
жүргізу жүзеге асырылады.  

Радиациялық мониторинг – қоршаған ортаның объектілері 
мен аумақтардың техногендік жəне табиғи радиоактивті ласта-

нуына бақылау жасау жүйесі.  
Трансшекаралық ластану мониторингі – трансшекаралық 

сулар мен ауаның трансшекаралық ластануының, сондай-ақ 
қоршаған ортаға трансшекаралық əсерді болғызбау, шектеу 
жəне азайту үшін қолданылатын шаралар тиімділігінің жай-

күйіне шекаралас мемлекеттермен халықаралық ынтымақтастық 
шеңберінде жүзеге асырылатын бақылау жүйесі.  

Фондық мониторинг – қоршаған ортаның кешенді фондық 
мониторингі станцияларының мамандандырылған желісіндегі 
атмосфера мен басқа да ортаның биосферамен өзара іс-қимы-

лының жай-күйіне бақылау жасау жүйесі. 
Гидрологиялық мониторинг – су объектілерінің жай-күйі 

туралы жедел жəне болжамды ақпарат алу мақсатында су объек-

тілерінің жай-күйін жəне су объектілерінің мемлекеттік мони-

торингі жүйесінің құрамдас бөлігін тұрақты жəне (немесе) мер-

зімді байқау жүйесі. 
Табиғи ресурстар мониторингі мынадай түрлерді қамтиды: 
1) жер мониторингі; 
2) су объектілері жəне оларды пайдалану мониторингі; 
3) жер қойнауы мониторингі; 
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мониторингі; 
5) таулы экожүйелер мен шөлейттену мониторингі; 
6) орман мониторингі; 
7) жануарлар дүниесі мониторингі; 
8) өсімдіктер дүниесі мониторингі. 
Табиғи ресурстар мониторингін Қазақстан Республикасы-

ның заңнамалық актілеріне сəйкес арнайы уəкілетті мемлекеттік 
органдар жүзеге асырады. 
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 Жер мониторингі болып жатқан өзгерістерді уақтылы 
анықтау, оларды бағалау, олардың одан əрі қанат жаюын болжау 
жəне теріс процестер салдарларының алдын алу жəне жою 
жөнінде ұсыныстар əзірлеу мақсатында жүргізілетін жер қо-

рының сандық жəне сапалық жай-күйіне базалық (бастапқы), 
жедел, мерзімді бақылау жасау жүйесі болып табылады. 

Жер мониторингінің деректері Мемлекеттік жер кадастрын-
да қорытылады. 

Су объектілерінің мониторингі олардың жай-күйінің ги-

дрологиялық, гидрогеологиялық, гидрогеохимиялық, санитарлық-

химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, радиология-

лық жəне уыттылық көрсеткіштерін тұрақты бақылау, теріс 
процестерді уақытылы анықтау, олардың қанат жаюын бағалау 
жəне болжау мақсатында алынған ақпаратты жинау, өңдеу  
жəне беру, жүзеге асырылатын су шаруашылығы іс-шаралары- 

ның зиянды салдарларын болғызбау жəне тиімділік дəрежесін 
айқындау жөнінде ұсынымдар əзірлеу жүйесі болып табыла- 

ды. 
Жер қойнауының мониторингі мемлекеттік жер қойнауы 

қорының ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету жəне олардың 
өзгерістерін уақытылы анықтау, теріс процестерді бағалау, 
олардың алдын алу жəне салдарларын жою үшін жер қой-

науының жай-күйіне бақылау жасау жүйесі болып табылады. 
Жер қойнауы мониторингінің деректері Мемлекеттік жер қой-

науы кадастрында қорытылады. 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мониторингі – та-

биғи процестердің қалыпты өтуі мен қоршаған ортаның жай-

күйіндегі өзгерістердің ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 
экологиялық жүйелеріне əсерін зерттеу үшін бақылау жасау 
жүйесі. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мониторингінің 
деректері Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік 
кадастрында қорытылады.  

Таулы экожүйелер мен шөлейттену мониторингі – шө-

лейттену мен оның зардаптарына жəне таулы экожүйелердің 
жай-күйіне бақылау жасау. 

Орман мониторингі орман қорын күзету, қорғау жəне 
ормандарды молықтыру, орман қорын пайдалану, биологиялық 
əралуандықты жəне ормандардың экологиялық функцияларын 
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сақтау саласындағы мемлекеттік басқару мақсатында орман 
қорының жай-күйі мен серпінін бақылау, бағалау жəне болжау 
жүйесін білдіреді. Орман мониторингінің деректері Мемлекеттік 
орман кадастрында қорытылады. 

Жануарлар дүниесінің мониторингі жануарлар дүниесін 
қорғау, молықтыру мен пайдалану жəне биологиялық əралуан-

дықты сақтау саласындағы мемлекеттік басқару мақсатында жа-
нуарлар дүниесі объектілерінің жай-күйі мен динамикасын 
бақылау, бағалау жəне болжау жүйесі болып табылады. Жану-
арлар дүниесі мониторингінің деректері Жануарлар дүниесінің 
мемлекеттік кадастрында қорытылады. 

Өсімдіктер дүниесінің мониторингі өсімдіктер дүниесін 
зерттеу, қорғау, молықтыру жəне тұрақты пайдалану мақса-

тында олардың объектілері жай-күйінің бағалануын бақылау 
жүйесін білдіреді. 

Мониторингтің арнайы түрлеріне: 
1) əскери-сынақ полигондарының мониторингі; 
2) «Байқоңыр» зымыран-ғарыш кешенінің мониторингі; 
3) парниктік газдардың жəне озон қабатын бұзатын заттар-

ды тұтынудың мониторингі; 
4) санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг; 
5) климаттың жəне Жердің озон қабатының мониторингі; 
6) төтенше экологиялық жағдайлар жəне экологиялық зілза-

ла аймағының мониторингі; 
7) ғарыштық мониторинг жатады. 
Əскери-сынақ полигондарының мониторингі – əскери, 

оның ішінде зымырандық техниканы сынақтан өткізуден, жабық 
жəне қолданыстағы полигондар аумақтарында бейбіт мақсат-

тарда ядролық жарылыстар жасаудан туындайтын қоршаған ор-
таның ластануына бақылау жасау жүйесі. 

«Байқоңыр» зымыран-ғарыш кешенінің мониторингі – 

«Байқоңыр» кешенінің зымыран-ғарыш қызметі əсер еткен ау-

мақтарда қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жасау жүйесі. 
Парниктік газдардың жəне озон қабатын бұзатын зат-

тарды тұтынудың мониторингі – парниктік газдардың атмо-

сфераға шығарылатын шығарындыларын жəне озон қабатын 
бұзатын заттарды тұтынуды жəне олардың көздеріне бақылау 
жасау жəне есепке алу жүйесі. 
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Санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг – халықтың 
денсаулығы мен тіршілік ету ортасының жай-күйіне, оларды 
талдаудың, бағалаудың жəне болжаудың, сондай-ақ халықтың 
денсаулығы жай-күйі мен тіршілік ету ортасы факторларының 
əсері арасындағы себеп-салдар байланыстарын айқындаудың 
мемлекеттік бақылау жасау жүйесі. Мониторингті халықтың 
санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уə-

кілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады. 
 Климаттың жəне Жердің озон қабатының мониторингі 

– климаттың өзгерістері мен Жердің озон қабатының динамика-
сына, олардың жай-күйін кешенді бағалау мен болжауға бақы-

лау жасау. 
Төтенше экологиялық жағдайлар жəне экологиялық 

зілзала аймағының мониторингі – төтенше экологиялық жағ-

дай жəне экологиялық зілзала аймақтарының аумақтарында 
қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жасау жүйесі. 

Ғарыштық мониторинг – ғарыштық орналастыру жəне 
дистанциялық тексеріп көрудің бақылау құралдарын пайдалана 
отырып, қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жасау жүйесі, 
оның жұмыс істеуін ұйымдастыруды аэроғарыштық қызмет 
саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады. 

 

Экологиялық аудиттің құқықтық жағдайы 

Экологиялық аудит – аудиттелетiн субъектiлердiң шаруа-

шылық жəне өзге де қызметiн экологиялық тəуекелдердi анық-

тау мен бағалау жəне олардың қызметiнiң экологиялық қауiп-

сiздiк деңгейiн арттыру жөнiнде ұсынымдар əзiрлеуге бағыттал-

ған тəуелсiз тексеру. Мiндеттi аудит жəне бастамашылық аудит 
экологиялық аудиттiң түрлерi болып табылады. 

Жеке жəне заңды тұлғаларға қатысты мiндеттi экологиялық 
аудит жүргiзуге: 

1) жеке жəне заңды тұлғалардың шаруашылық жəне өзге де 
қызметiнен қоршаған ортаға келтiрiлген, құжат бойынша рас-

талған елеулi залал; 
2) шаруашылық жəне өзге де қызметтiң экологиялық қауiптi 

түрлерiн жүзеге асыратын табиғат пайдаланушыны заңды 
тұлғаны қосу, бөлу жəне бөлiп шығару түрiнде қайта ұйымдас-

тыру; 
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3) шаруашылық жəне өзге де қызметтiң экологиялық қауiптi 
түрлерiн жүзеге асыратын табиғат пайдаланушы – заңды тұл-

ғалардың банкроттыққа ұшырауы негiз болып табылады. 
Бастамашылық экологиялық аудит бастамашының жəне 

экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық 
ұйымның арасындағы экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған 
шартта көзделген экологиялық аудиттiң нақты мiндеттерi, мер-

зiмдерi мен көлемi ескерiле отырып, аудиттелетiн субъектiнiң не 
оған қатысушының бастамасы бойынша жүргiзiледi.  

Экологиялық аудиттi жүргiзудiң сатылары мыналар: 
1) аудиттелетiн субъектiмен алдын ала танысу; 
2) аудит жүргiзу жоспарын əзiрлеу; 
3) қажеттi ақпаратты жинау жəне жүйелеу; 
4) аудиттелетiн субъектiнi қарап тексеру жəне оның қызмет-

керлерiне сауал жүргiзу; 
5) арнайы зерттеулер көлемiн айқындау; 
6) арнайы зерттеулер жүргiзу; 
7) экологиялық тəуекелдердi айқындау; 
8) экологиялық қауiпсiздiк деңгейiн арттыру жөнiнде ұсы-

ныстар əзiрлеу;  
9) экологиялық аудиторлық есеп жасау болып табылады.  
Экологиялық аудиторлық ұйым жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, аудит-

телетін субъектілер қызметінің экологиялық қауіпсіздігін анық-

тау мен бағалауға бағытталған, олардың шаруашылық жəне өзге 
де қызметін тəуелсіз тексеруді жүзеге асыратын коммерциялық 
ұйым болып табылады.  Шетелдiк экологиялық аудиторлық 
ұйымдар Қазақстан Республикасында экологиялық аудиторлық 
қызметтi тиiстi экологиялық аудиторлық ұйымдарды – Қазақ-

стан Республикасының резиденттерiн құрған кезде ғана жүзеге 
асыра алады. 

Экологиялық аудиторлық ұйымның құрамындағы экология-

лық аудиторлардың саны үш адамнан кем болмауға тиiс. 
 

 

Экологиялық бiлiм беру мен ағарту iсi 
Экологиялық бiлiм беру мен ағарту iсi де қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы мемлекеттiк реттеу функциясы болып 
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табылады. Экологиялық ағарту iсi дегеніміз – қоғамда экология-

лық мəдениет негiздерiн қалыптастыру мақсатында экологиялық 
бiлiмді, қоршаған ортаның, табиғи ресурстардың жай-күйi, эко-

логиялық қауiпсiздiк туралы ақпаратты тарату. Экологиялық 
бiлiм беру мен ағартудың мақсаты орнықты даму принциптерiне 
негiзделген азаматтардың белсендi өмiрлiк ұстанымын жəне қо-

ғамдағы экологиялық мəдениеттi қалыптастыру болып табылады. 
Қазақстан Республикасындағы экологиялық бiлiм беру, эко-

логиялық ағарту жəне қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру орнықты дамуға арналған 
бiлiм жүйесiнiң бiр бөлiгi ретiнде дамиды. 

Экологиялық бiлiм беру мен ағарту, мамандардың бiлiк-

тiлiгiн арттыру саласындағы негiзгi мiндеттер: 
1) экологиялық бiлiм берудiң мазмұнын өзектi ету, бiлiм бе-

ру ұйымдарын қазiргi заманғы оқу-əдiстемелiк материалдармен 
қамтамасыз ету, оқытушы кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру 
арқылы экологиялық бiлiм берудiң сапасын жақсартуды; 

2) қоғам мен отбасында экологиялық ағарту жөнiндегi ұйым-

дастыру негiздерiн, бағдарламалар мен iс-шараларды дамытуды; 
3) қоршаған ортаны қорғау саласындағы мiндеттердi iске 

асыру үшiн кəсiби кадрлар даярлауды қамтиды. 
Үздiксiз жəне кешендi экологиялық бiлiм беру жүйесi бiлiм 

берудiң барлық деңгейлерiн қамтиды. Бiлiм беру ұйымдарын-

дағы экологиялық бiлiм беру мамандандырылған жəне пəнара-

лық бiлiм беру бағдарламаларын iске асыру, сондай-ақ эколо-

гиялық аспектiлердi қазiргi оқу пəндерiне кiрiктiру арқылы 
жүзеге асырылады. Мемлекеттiк жалпыға бiрдей мiндеттi бiлiм 
беру стандарттары мен қоршаған ортаны қорғау жəне табиғат 
пайдалану саласындағы мамандықтар бойынша кəсiби бiлiм 
берудiң үлгiлiк оқу бағдарламаларын білім беру саласындағы 
уəкілетті орган қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi 
органмен келiсе отырып бекiтедi. 

Мемлекет мынадай басым бағыттар бойынша: 
1) Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуi үшiн 

бiлiм беру саласында ұзақ мерзiмдi iс-қимыл жоспарын айқын-

дауды; 

2) экологиялық бiлiм беру мен ағартудың оқу-əдiстемелiк 
жəне ғылыми-əдiстемелiк негiздерiн жетiлдiруді; 
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3) қоршаған ортаны қорғау саласында бiлiктi мамандар
даярлауды;

4) экологиялық бiлiм беру мен ағарту жөнiндегi оқу жəне
əдiстемелiк материалдардың қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз етуді;

5) қоғам мен отбасында экологиялық ағарту жөнiндегi бағ-

дарламаларды жəне iс-шараларды жүзеге асыратын ұйымдарды 
дамытуға жəрдемдесу жөнiнде экологиялық бiлiм беру мен 
ағартуды қолдауды жүзеге асырады.

Мемлекеттiк қолдау шаралары:
1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі

құжаттарының шеңберiнде бiлiм беру ұйымдарында экология-

лық бiлiм берудi (экологиялық бiлiм беру мен ағарту, мамандар-

дың бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi оқу-əдiстемелiк жұмыстар 
мен iс-шараларды) қаржыландыруды;

2) мемлекеттiк органдардың мамандар даярлауға мемлекет-

тiк бiлiм беру тапсырысын қалыптастыруға белсене қатысуын;
3) орнықты даму үшiн бiлiм беру саласындағы ғылыми

зерттеулерге мемлекеттiк тапсырыс берудi;
4) экологиялық бiлiм беру мен ағарту саласындағы қызметтi

жүзеге асыратын қоғамдық бiрлестiктерге мемлекеттiк əлеу-

меттiк тапсырыс берудi;
5) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйе-

сі құжаттарының шеңберiнде экологиялық бiлiм беру мен ағар-
ту, кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру мен оларды қайта даярлау 
жөнiндегi қажеттi iс-шараларды қамтамасыз етудi қамтиды.

Экологиялық ғылыми зерттеулер қоршаған ортаны қорғау-

ды ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету, табиғи экологиялық 
жүйелердi жақсарту, қалпына келтiру, орнықты жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету жөнiндегi ғылыми негiзделген iс-шараларды 
əзiрлеу, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен молайту, 
Қазақстан Республикасының экологиялық қауiпсiздiгi мен 
əлеуметтiк, экономикалық жəне экологиялық теңгерiмдi дамуын 
қамтамасыз ету мақсатында жүргiзiледi.

Экологиялық ғылыми зерттеулердiң мiндеттерi:
1) қоршаған ортаның жай-күйiн ғылыми тұрғыдан бағалау

жəне болжау;
2) ғылыми негiзделген экологиялық нормативтердi, стан-

дарттар мен талаптарды əзiрлеу;
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3) табиғи ресурстарды кешендi жəне ұтымды пайдалануды 
негiздеу; 

4) қоршаған ортаны қорғау жəне табиғат пайдалану сала-

сында мемлекеттiк реттеу мен басқаруды қамтамасыз ету үшiн 
ғылыми ұсынымдар əзiрлеу; 

5) экологиялық тұрғыдан тиiмдi ресурстарды сақтау тех-

нологияларын ғылыми тұрғыдан негiздеу, əзiрлеу жəне енгiзу 
болып табылады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы мем-

лекеттік реттеудің түсінігі, белгілері.  
2. Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды басқаратын 

жалпы жəне арнайы органдар.     
3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтi лицензиялау. 
4. Экологиялық нормалауды құқықтық реттеу жəне қоршаған ортаға 

əсердің жол беруге болатын шекті нормативтері. 
5. Экологиялық таңбалаудың құқықтық негіздері.  
6. Экологиялық сараптама: мақсаттары, міндеттері, түрлері.  
7. Экологиялық рұқсаттар – қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

мемлекеттік басқарудың нысаны ретінде.  
8. Экологиялық сақтандыруды құқықтық реттеу.  
9. Экологиялық бақылаудың түрлері мен міндеттері.  
10. Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық əдістері.  
11. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі шараларды жоспарлау мен қаржыландыру. 
12. Қоршаған ортаға келтірілген залалды экономикалық бағалау.  
13. Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласындағы мем-

лекеттік реттеу.  
14. Экологиялық мониторингті жүзеге асырудың тəртібі.  
15. Экологиялық аудиттің құқықтық жағдайы. 
16. Экологиялық білім беру мен ағарту ісінің құқықтық негіздері. 
 

Қолданылған əдебиеттер: 
 

1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 09.01.2007 ж. 
2. Күлтелеев, С.Т. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. 

Жалпы жəне Ерекше бөлімі: оқулық / С.Т. Күлтелеев, Е.Ш. Рахметов. 
– Алматы : HAS, 2008. – 325 б. 

3. Байдельдинов Д.Л. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. 
– Алматы, 2005. 

4. Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан: учебное 
пособие. – Алматы: «NURPRESS», 2011. – 432 с. 
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7-тақырып 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 

 

 

Экологиялық қауіпсіздіктің түсінігі, мақсаты мен міндет-

тері.  
Экологиялық қауіпсіздік жəне қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы.  
ҚР экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде халықара-

лық-құқықтық актілердің рөлі.   
Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздікті қам-

тамасыз ету жөніндегі шаралардың түсінігі мен түрлері.   
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мемлекттік  

органдардың құзыреті.  
Жеке тұлғалар мен қоғамдық бiрлестiктердiң экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құқықтары мен мiн-

деттерi.  
Төтенше экологиялық жағдай жəне экологиялық зiлзала 

аймақтары. 

 

Экологиялық қауіпсіздіктің түсінігі, мақсаты мен мін-

деттері 
 Қауіпсіздік – бұл адамның, қоғамның жəне мемлекеттің 

өмірлік маңызды мүдделерін ішкі жəне сыртқы қауіптерден 
қорғау жағдайы. 

Өмірлік маңызды мүдделерге адамның, қоғамның жəне 
мемлекеттің дамуына мүмкіндік беретін жəне өмір сүруді қам-

тамасыз ететін қажеттіліктердің жиынтығы жатады, ал қауіпсіз-

діктің қатеріне жеке адамның, қоғамның жəне мемлекеттің 
өмірлік маңызды мүдделеріне қауіп төндіретін жағдайлар мен 
факторлардың жиынтығы жатады. 
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Экологиялық қауіпсіздік – Қазақстан Республикасының ұлт-

тық қауіпсіздігінің негізгі стратегиялық құрамдас бөліктерінің 
бірі жəне мемлекеттік басымдықтардың маңызды аспектісі.  

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі тура- 

лы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы  
№527-IV Заңына сəйкес, Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауiпсiздiгi  – адамның жəне азаматтың, қоғам мен мемлекеттің 
серпінді дамуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы 
ұлттық мүдделерінiң нақты жəне ықтимал қауiп-қатерлерден 
қорғалуының жай-күйi. Ұлттық қауiпсiздiк объектiлерi – адам, 
оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары; қоғам, оның мате-

риалдық жəне рухани құндылықтары; мемлекет, оның конститу-

циялық құрылысы.  

Қоғамның əлеуметтік-экономикалық дамуы табиғи ресурс-

тарды, яғни табиғи объектілер мен энергия көздері, өндіріс 
өнімдері мен тұтыну тауарлары ретінде пайдаланылатын жəне 
тұтыну құндылығы бар табиғи-антропогендік объектілердің əр-

түрлі компоненттерін шаруашылық жəне өзге де қызметке тар-

туды көздейді. Табиғи ресурстарды пайдалану қоршаған орта-

ның сапасына əсер етеді, олар физикалық, химиялық, биоло-

гиялық жəне басқа көрсеткіштермен жəне (немесе) олардың 
жиынтығымен сипатталады. Табиғи ресурстарды бей-берекет 
жəне қадағалаусыз пайдалану, оларды шаруашылық айналымы-

на тарту қоршаған ортаға теріс əсер ететін заттар жəне (немесе) 
энергияның орналасуын қамтамасыз етеді. Осыған байланысты 
табиғи экологиялық жүйелердің жойылуы мен табиғи ресурс-

тардың сарқылуына қауіп төндіретін, қоршаған ортаға жағым-

сыз өзгерістер əкелетін зиян келтіріледі.   
Мұндай жағдайларда экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету мəселесі өзекті болып табылады. 
Экологиялық қауіпсіздік – экологиялық қауіп-қатерден 

қорғау. Бұл екі ұғым үнемі бірге қарастырылады. 
Ал, экологиялық қауiп – антропогендiк жəне табиғи əсерлер 

ықпалынан, оның iшiнде дүлей зiлзалаларды қоса алғанда, 
зiлзалалар мен апаттар салдарынан қоршаған ортаның жай-күйi 
бұзылуының, өзгеруiнiң болуымен немесе ықтималдығымен 
сипатталатын, жеке адам мен қоғамның өмiрлiк маңызы бар 
мүдделерiне қауiп төндiретiн жай-күй. 
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Экологиялық қауiпсiздiк – қоршаған ортаға антропогендiк 
жəне табиғи əсер ету нəтижесiнде туындайтын қатерлерден жеке 
адамның, қоғамның жəне мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар 
мүдделерi мен құқықтарының қорғалуының жай-күйi.  

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету объектілері: 
� адам (оның қолайлы қоршаған ортаға құқығы); 
� қоғам (қоршаған орта жағдайына байланысты материал-

дық жəне рухани құндылықтар жиынтығы); 
� табиғи ресурстар жəне қоғамның орнықты дамуына жəне 

болашақ ұрпақтың əл-ауқаты үшін негіз болатын қор-

шаған орта. 
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету субъектілері: 
� осы саладағы функцияларын заң шығарушы, атқарушы 

жəне сот билігі арқылы жүзеге асыратын мемлекет; 
� жергілікті өзін-өзі басқару органдары; 
� азаматтар; 
� қоғамдық жəне басқа да ұйымдар мен қауымдастықтар. 
Экологиялық қауіпсіздікке қауіп төндіретін көздер: 
� шаруашылық жəне өзге де қызметтің қоршаған ортаға 

теріс əсер етуі; 
� табиғи ресурстардың сарқылуы; 
� табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 

туындауына əкеліп соқтыратын əрекеттер (əрекетсіздік); 
� төтенше жағдайлар салдарлары. 
Экологиялық қауiпсiздiк саласындағы мемлекеттiк саясат-

тың мақсаты табиғи жүйелердiң, қоғамның өмiрлiк маңызды 
мүдделерi мен жеке тұлға құқығының қоршаған ортаға антро-

погендiк жəне табиғи əсерлердiң нəтижесiнде туындайтын қа-

терлерден қорғалуын қамтамасыз ету болып табылады.  
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қол жеткiзу 

үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:  
� климаттың өзгеруi мен Жердiң озон қабатының бұзы-

луына душар ететiн антропогендiк əсердi азайту;  
� биоəртүрлiлiктi сақтау жəне жердiң шөлейттенуi мен 

тозуының алдын алу;  
� экологиялық апат аймақтарын, əскери-ғарыш полигон-

дары мен сынақ кешендерiн оңалту; 



158 

� Каспий теңiзi қайраңының ластануының алдын алу; 
� су ресурстарының тозуының жəне ластануының алдын 

алу; 
� табиғи ластануларды, əуе бассейнiнiң ластануын, ра-

диоактивтi, бактериологиялық жəне химиялық, оның 
iшiнде трансшекаралық ластануларды жою жəне олар-

дың алдын алу; 
� өнеркəсiптiк жəне тұрмыстық қалдықтардың жинақталу 

көлемдерiн қысқарту; 
� табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдай-

лардың алдын алу. 
 

Экологиялық қауіпсіздік жəне қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы 

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету туралы заңнамасы: 

� Қазақстан Республикасының Конституциясы; 
� заңдар; 
� Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары; 
� Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары; 
� жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік 

құқықтық актілеріне негізделеді. 
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету əрбір адамның 

қолайлы қоршаған ортаға, қоршаған ортаның жай-күйіне қаты-
сты шынайы ақпаратқа қолжетімділігіне, қоршаған ортаға қаты-
сты құқық бұзушылыққа байланысты денсаулыққа немесе 
мүлікке келтірілген зиянды өтеуге, сондай-ақ табиғат пен қор-
шаған ортаны жəне табиғи ресурстарды сақтауға тығыз байла-

нысты. 

Қолайлы қоршаған ортаға субъективті құқық əдетте əлеу-

меттік құқықтарға жатады. Біздің ойымызша, қарастырылып 
отырған құқықтың құндылығының мұндай төмендеуі негізсіз, 
өйткені қолайлы қоршаған орта өмір сүрудің қажетті шарты 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 31-бабы бойын-

ша, мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы 
айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Адамдардың 
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өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін деректер мен жағ-

даяттарды лауазымды адамдардың жасыруы заңға сəйкес жауап-

кершілікке əкеп соғады. Бұл мемлекетті құзыретті органдар 
дайындаған қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпаратты 
бұқаралық ақпарат құралдарында мерзімді түрде жариялауға 
міндеттейді.   

 

Экологиялық қауіпсіздік жəне қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы 

Экологиялық қауіпсіздік тек қоршаған ортаны қорғауды 
ғана емес, сонымен қатар бұл саладағы ұлттық мүдделерді 
айқындауға, қауіп-қатерді ескерту бойынша жəне олардың 
салдарын минимизациялау бойынша мемлекеттік саясатты жа-

сап шығаруға жəне жүргізуге мүмкіндік береді. 
Экологиялық заңнаманың заманауи жағдайы экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қатынастарды реттейтін 
жəне экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
қызметтің жоғары да аталған бағыттардың заңдық негізін құ-

райтын тікелей əрекеттегі заңдардың кең шеңберінің болуымен 
сипатталады. 

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
негіз құраушы заң болып – 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексі танылады.   

Шаруашылық немесе басқа да қызметтің зиянды əсерінің 
алдын-алуға Кодексте қалыптастырылған қоршаған ортаны 
қорғаудың экономикалық механизмі туралы, қоршаған ортаның 
жағдайын нормалау, экологиялық сараптама туралы, төтенше 
экологиялық жағдайлар туралы, экологиялық бақылау туралы, 
сондай-ақ өндіріс орындарын, ғимараттар мен өзге де объек-

тілерді орналастыру, жобалау, құрылысы, қайта құрылымдау, 
пайдалануға енгізу, пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар 
туралы негізгі ережелер бағытталған. 

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 
2012 жылдың 6 қаңтарындағы №527-IV Қазақстан Республика-

сының заңы, ол арасында қоршаған ортаның жағдайын сақтау 
мен жақсарту, табиғи қорларды ұтымды пайдалану бар, Қазақ-

стан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мен негізгі ұлттық 
мүдделерінің түрлерін бекітеді. 
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2009 жылғы 18 қыркүйектегі №193-IV «Халықтың денсау-

лығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Респуб-

ликасының Кодексі халықтың санитарлық-эпидемологиялық 
саулығы мен қоғамдық денсаулықты қамтамасыз ету бойынша 
жалпы талаптарды, соның ішінде санитарлық-эпидемологиялық 
талаптарды айқындайды. 

1998 жылы 23 ақпанда «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі 
туралы» жəне 2016 жылғы 12 қаңтардағы «Атом энергиясын 
пайдалану туралы» заңдар қабылданды. 

«Атом энергиясын пайдалану туралы» заңда атомдық энер-

гияны пайдалану барысындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
бойынша қатаң талаптар; ядролық объектілердің лауазымды 
адамдары мен персоналына артылған талаптар анықталған. Бұл 
саладағы бекітілген жауаптылық ядролық объектілердегі төтен-

ше жағдайдың төмендеуіне жəне қоршаған ортаны сауықтыруға 
əкелуі тиіс. 

Денсаулығын қорғау мақсатында халықтың радиациялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін айқындай-

тын «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» ҚР заңы да 
маңызды болып табылады. 

Заңда радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жалпы 
талаптар, құзыретті органдардың, радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы лауазымды тұлғалар мен халықтың 
құқықтары мен міндеттері бекітіледі. 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 желтоқсандағы 
«Міндетті экологиялық сақтандыру туралы» заңы. Заң міндетті 
экологиялық сақтандыру саласында туындайтын қоғамдық қа-

тынастарды реттейді жəне оны жүргізудің құқықтық, экономи-

калық жəне ұйымдастырушылық негіздерін белгілейді.  
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 

қатынастарды реттейтін нормалар, сондай-ақ 2003 жылғы 9 шіл-

дедегі ҚР Су кодексінде, 2003 жылғы 8 шілдедегі Орман 
кодексінде, 2010 жылғы 24 маусымдағы «Жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы» заңында жəне т.б. заңдарда 
қамтылған. 

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет 
жасалған жəне бекітілген мақсаттық бағдарламаларға сəйкес 
(республикалық, аумақтық, жергілікті) жүзеге асырылуы тиіс. 
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Мақсаттық бағдарламаларда экологиялық қамтамасыз ету бойын-

ша іс-шараларды қаржыландыру көздері, кезеңдері, мерзімдері 
туралы деректер қамтылуы тиіс жəне келесілерді қарастыруы 

тиіс: 
– Өнеркəсіптің жекелеген салаларын (мысалы, жанармай-

энергетикалық) дамытуға белгілі бір шектеулерді салу; 
– Барлық əрекеттегі технологиялардың қор сыйымдылы-

ғын төмендету; 
– Табиғат қорғаушы технологияларды қолдану; 
– Азаматтардың экологиялық мəдениетін арттыру; 
– Аумақты қоршаған орта үшін қауіпті саналатын, əке-

лінетін тастандыларды, материалдар мен заттарды көму 
орындары ретінде пайдалануға тыйым салу; 

– Жаңа зиянды өндірістерді орналастыруды шектеу; 
– Экологиялық қауіпсіздік бойынша өзге де міндеттерді 

шешу. 
 

ҚР экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ха-

лықаралық-құқықтық актілердің рөлі 
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тек ішкі шаралар-

мен мүмкін емес екендігін атап өтейік. Бұл мақсатқа жету үшін 
басқа мемлекеттермен тең серіктестікті ұйымдастыру талап етіледі. 

Ғылымда жаһандық экологиялық қауіпсіздік термині берік 
орнықты. Осылай М.Н. Копылов экологиялық қауіпсіздік тер-

минін халықаралық құқықтың жаңа қағидасы ретінде есептеуді 
ұсынады. 

Халықаралық-құқықтық актілерде қамтылатын құқықтық 
нормалар Қазақстан Республикасындағы экологиялық қауіпсіз-

дікті қамтамасыз етуде үлкен əсер тигізуде, өйткені Қазақстан 
Республикасының Конституциясы халықаралық құқықтың жал-

пы мойындалған қағидалары мен нормалары жəне Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттары оның құқықтық 
жүйесінің құрам бөлігі болып табылады деп айқындайды. 

Жалпы мойындалған экологиялық қағидалар мен халықара-

лық серіктестіктің бағыттары Қоршаған орта бойынша Сток-

гольм Декларациясымен (1972), Табиғаттың Бүкілəлемдік Хар-

тиясымен (1982), Қоршаған орта мен оны дамыту бойынша Дек-

ларациямен (Рио-де-Жанейро, 1992), Мыңжылдық Саммитінің 
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Декларацияларымен (Нью-Йорк, 2000), «ХХІ ғасырдағы Күн 
тəртібі» (Рио-де-Жанейро, 1992), Тұрақты даму бойынша Бү-

кілəлемдік Саммит (Йоханнесбург, 2002) жəне басқа да халықара-

лық актілермен айқындалған. Бұл актілер орасан зор ха-

лықаралық беделге ие жəне жүзеге асыруды халықаралық кон-

венцияларда да, көптеген мемлекеттердің, соның ішінде Қазақ-

стан Республикасының да ұлттық заңнамасында орын тапқан.  
Халықаралық экологиялық шарттар өзінің реттеуімен барша 

адамзаттың өмірін сақтап қалу үшін өлшеусіз маңызға ие болып 
табылатын барлық негізгі табиғи қорларды (сулар, жер, тірі 
қорлар, атмосфера) қамтиды. 

Қазақстан қоршаған ортаны қорғауға жəне жаһандық жəне 
аумақтық деңгейлердегі тұрақты даму мəселелері бойынша 
халықаралық шарттарды жасап шығару мен жүзеге асыруға 
бағытталған, əртүрлі халықаралық комиссиялар мен процес-

тердің белсенді қатысушысы жəне мүшесі болып табылады. 
Олардың арасында – БҰҰ-ның Тұрақты даму бойынша комис-

сиясы; Орталық Азия мемлекеттерінің тұрақты дамуы бойынша 
мемлекетаралық комиссиясы; Тұрақты даму үшін кəсіпкер-

лердің бүкілəлемдік кеңесінің аумақтық еуразиялық желісі; 
ТМД гидрометереологиясы бойынша мемлекетаралық кеңесі; 
«Еуропа үшін қоршаған орта» мен «Азия үшін қоршаған орта 
мен тұрақты даму» процестері бар. БҰҰ-ның Дау бағдарла-

масымен, Жабайы табиғат əлемдік қорымен (WWF) жəне басқа 
да халықаралық ұйымдармен серіктестік даму үстінде. 

Соңғы уақытта экологиялық сипатқа ие халықаралық құ-

жаттарды қабылдаудың белсенділігі артуда. Экологиялық ба-

ғыттағы халықаралық-құқықтық актілер санының артуы толы-

ғымен негізді жалғасуда жəне бірінші кезекте халықаралық эко-

логиялық құқық талаптарын орындауды қамтамасыз ету туралы 
мəселе қойылған. Бұл мəселеде халықаралық серіктестік про-

цесіндегі назар одан əрі жинақталуда. 
Бұлардың арасындағы барынша маңыздыларына мыналар-

ды жатқызуға болады: 1972 жылғы  Дүниежүзілік мəдени жəне 
табиғи мұраны қорғау бойынша ЮНЕСКО Конвенциясын;  
1973 жылғы Жабайы фауна мен флораның құрып кету қаупі 
төнген түрлерінің халықаралық саудасы туралы Конвенциясы; 
1977 жылғы Табиғи ортаға əскери немесе басқа да қасақана əсер 
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ету құралдарын қолдануға тыйым салу туралы Конвенция;  
1979 жылғы Жабайы жануарлардың қоныс аударатын түрлерін 
сақтау туралы Бонн Конвенциясы, 1985 жылғы Озон қабатын 
қорғау жөніндегі Вена Конвенциясы, Теңіз ортасын қорғауға 
қатысты конвенциялар, соның ішінде 1982 жылғы БҰҰ Теңіз 
құқығы туралы Конвенциясы; 1989 жылғы Қауіпті қалдықтарды 
шекарааралық тасымалдауды бақылау жəне оларды кəдеге 
жарату туралы Базель Конвенциясы жəне т.б. 

Қарусыздандыру саласындағы халықаралық келісімдер 
тікелей қоршаған ортаны қорғауға байланысты емес, дегенмен 
олар қоршаған ортаны қорғауға септігін тигізеді. Халықаралық 
конвенциялармен, шарттармен жəне əдет-ғұрыптарымен бірге, 
халықаралық ұйымдардың ұсынылымдары экологиялық қауіп-

сіздікті қамтамасыз етуде орасан зор рөл атқарады: БҰҰ-ның 

1972 жылғы Қоршаған орта туралы Стокгольм декларациясы; 
1974 жылғы Мемлекеттердің экономикалық құқықтары мен 
міндеттері туралы хартиясы; Бас Ассамблеяның 1980 жылғы 
мемлекеттердің Жердің табиғатын сақтаудағы қазіргі жəне бо-

лашақ ұрпақ алдындағы тарихи жауаптылығы туралы; 1982 жылғы  
Табиғаттың Бүкілəлемдік хартиясы, жəне, əрине, 1992 жылғы 
Қоршаған орта мен даму туралы Рио декларациясы. 

Қазақстан Ауаның трансшекаралық ластануы туралы кон-

венцияны ратификациялады. Аталған Конвенция жəне оның үш 
хаттамасы күшіне енді жəне ауаны трансшекаралық ластауды 
əлсірету үшін тиімді құрал ретінде əрекет етеді. 

Климаттың өзгеруі туралы конвенция мен Биологиялық 
алауантүрлілік туралы конвенцияға 154 мемлекеттің қол қоюы 
экологиялық мəселелерді шешу бойынша жаһандық келісімге 
жету жолындағы елеулі қадам болып табылады. Оған Рио-де-

Жанейродағы БҰҰ Конференциясында қол қойылды. Конвен-

цияның мақсаты климаттық жүйеге зиянды əсер ететін пар-

никтік газдарды шығарудың деңгейін тұрақтандыру болып 
табылады, дегенмен Конвенцияда климаттың бірқатар өзгеруі 
шарасыз екендігі туралы мойындау бар.  

Жабайы флорамен жəне фаунамен халықаралық сауда ту-

ралы конвенция жойылып кету қаупіндегі жануарлар мен 
өсімдіктердің он мыңдаған түрімен сауданы реттейді. Бұл 
мүмкін, мүшелері 136 мемлекет болып табылатын, жабайы 
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табиғатты қорғау бойынша барлық халықаралық шарттардың 
ішіндегі барынша табыстысы. Аталған Конвенция қабыданды 
жəне Вашингтонда 1973 жылдың 3 наурызында қол қоюға ашық 
болып жарияланды жəне күшіне 1975 жылдың 1 шілдесінде 

енді. Планетаның экожүйесін сақтау мен қорғау үшін бірінші 
деңгейлі маңызға Рио-де-Жанейрода 1992 жылы 5 маусымда 
қабылданған биоалуантүрлілік туралы Конвенция ие болып 
табылады. Қазақстан Конвенцияға 1992 жылы қол қойып, оны 
ратификациялады. Конвенцияның мақсаты – биоалуантүрлілікті 
сақтау, бөлшектерді табысты пайдалану, əділетті жəне теңдей 
негізде, генетикалық қорларды пайдаланумен байланысты табыс 

табу. Аталған Конвенция ережелерінің негізінде Қазақстан 
Республикасында өзінің экологиялық саясатының басты бағыт-

тары жасалуда, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықара-

лық серіктестік тек жаһандық деңгейде ғана емес, сонымен бірге 
Орталық Азия мен ТМД мемлекеттерінің ішінде де жүзеге 
асырылуда, сондай-ақ бұл ережелер екіжақты келісімдер жасау 
кезінде қолданылады. 

 Қазақстан Республикасымен халықаралық көпжақты 
шарттық-құқықтық міндеттемелерді жүзеге асыру. Қазақстанды 
халықаралық табиғат қорғау серіктестігіне қосу оның қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы саясатының құрама бөлігі болып 
табылады. 

Қазіргі уақытта қоршаған ортаны қорғау саласында 900-ден 
астам нормативтік құқықтық актілер əрекет етеді. 

 

 Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралардың түсінігі мен түрлері 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрақты міндет, қоғам мен 
оның құрылымдарының өркендеуінің маңызды шарты жəне 
интегративті көрсеткіші болып табылады. Қажетті деңгейдегі 
қауіпсіздік объектілерінің (тұлғалар, қоғам мен мемлекет) эко-

номикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жəне олардың өмір-

лік маңызды мүдделеріне қауіптеніне теңбе-тең өзге де сипатта-

ғы шараларды жасау мен ұстану бойынша біртұтас мемлекеттік 
саясатты жүзеге асыру арқылы қауіпсіздікке қол жеткізіледі. 

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
мемлекеттік саясат мыналарды қарастырады: 
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� Мемлекеттік билік органдары əрекеттерінің бірлігі мен 
келістілігі; 

� Экологиялық қауіп деңгейінің жобалық төмендетілуі;  
� Мемлекет пен қоғамды дамытудағы экономикалық стра-

тегияны қалыптастыру мен жүзеге асыруда экологиялық 
қауіпсіздік артықшылықты тəртіпте қамтылуы тиіс. 

Экологиялық қауіпсіздік қызметтің келесі бағыттарын жү-

зеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі: 
� Құқықтық, ұйымдастырушылық, инженерлік-техника-

лық, санитарлық-гигиеналық жəне медициналық сипат-

тағы шаралар кешенін жүргізу; 
� Мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу; 
� Азаматтардың экологиялық есендігін қамтамасыз ету 

саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу; 
� Экологиялық қатерлі объектілерге экологиялық аудит 

жүргізу; 
� Экологиялық қауіптілікті төмендету бойынша іс-шара-

ларды жасау мен орындау, бұл шараларды орындау ту-

ралы есепті ұсыну; 
� Азаматтарды экологиялық қауіп, оны жою жөніндегі ша-

ралар туралы, республикада тұтастай жəне муниципалды 
түзілімдер бойынша аумақтардағы экологиялық ахуал-

дың жағдайы туралы жүйелі түрде хабарландыру; 
� Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

міндетті алдын-алу іс-шаралары кешенін жүзеге асыру 
(мемлекеттік экологиялық нормалау, табиғат қорлары-

ның кадастрларын, тастандылар кадастрын, жер, су жəне 
орман кадастрын жүргізу, экологиялық білім беру мен 
тəрбиелеуді жүзеге асыру, экологиялық үгіт-насихат); 

� Азық-түлікті өндіру мен ауызсуды тұтыну кезінде қауіп-

сіздік талаптарын белгілеу; 
� Адамның қоршаған ортаға шаруашылық əсер етуін нор-

малауға талаптарды айқындау; 
� Құқықтық, ұйымдастырушылық жəне экономикалық 

сипаттағы басқа да шаралар. 
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қыз-

меттің негізгі элементтері мыналар болып танылады: 
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� Мемлекеттік экологиялық сараптама; 
� Экологиялық қауіпті жағдайлардың салдарын жою; 
� Экологиялық аудит; 
� Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарын 

бұзу салдарында келтірілген шығындарды өтеу; 
� Заңдық жауаптылыққа тарту; 
� Экологиялық қауіпсіздікті ақпараттық қамтамасыз ету; 
� Өзге де элементтер. 
Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң негiзгi бағыт-

тары: 
� экономиканы экологияландыру; 
� заңнаманы экологияландыру; 
� қоғамды экологияландыру болып табылады.  
Экономиканы экологияландыру. Экономиканы экология-

ландыру – өндiрiстiң табиғат қажеттiлiгiн азайту жəне заттар 
мен энергия алмасуының биосфералық процестерiне экономи-

каның əсерiн азайту арқылы тұрақты экологиялық қауiпсiз та-
биғат пайдалануды қамтамасыз етуде жəне ресурстық-эколо-

гиялық тепе-теңдiктi сақтауда болып табылады.   
Экономиканы экологияландыруды жүзеге асыру үшiн pe-

cуpc үнемдейтiн технологияларды дамыту жəне экологиялық 
«лас» өндiрiстiң үлесiн азайту керек, сонымен бірге табиғат 
пайдаланудың, мемлекеттiк экологиялық бақылаудың, экология-

лық мониторингтiң жəне статистиканың табиғат пайдаланудың 
жəне экологиялық сараптаманың рұқсат ету жүйесiн оңтайлан-

дырудың экономикалық тетiктерiн жетiлдiру арқылы барлық 
əзiрленетiн мемлекеттiк, өңiрлiк жəне салалық бағдарламаларға 
экологиялық шарттар мен талаптарды енгiзу қажет.  

 Табиғат пайдаланудағы жаңа экономикалық тетiктер баға 
белгiлеу жүйесiне экологиялық сипаттамаларды енгiзудi, таби-

ғат пайдаланудың ақылық жүйесiн жетiлдiрудi жəне мiндеттi 
экологиялық сақтандыруды көздейдi. 

Табиғат пайдаланушылардың табиғат қорғау қызметiнiң 
тиiмдiлiгi қаржы ынталандыруын құрумен, сондай-ақ табиғат 
қорғау-қызметiндегi қоршаған ортаны қорғауды ынталандыру-

дың экономикалық құралдарын енгiзумен айқындалады. Табиғат 
пайдаланушыларды табиғат қорғау iс-шараларын жүргiзуге 
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жəне табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға ынталандыру 
экологиялық төлемдер жүйесiн көздейтiн табиғат пайдаланудың 
экономикалық тетiгi көмегiмен жүргiзiлуi тиiс. 

Қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлемдер – ресурстарды 
нормативтен тыс пайдаланғаны немесе нормативтен тыс шыға-

рынды жəне ластаушы заттардың төгiндiлерi үшiн ставкаларды 
арттырудың тетiгi арқылы қоршаған ортаның ластануын азай-

туды экономикалық ынталандыруды қамтамасыз етедi. 
Экономикалық құралдар инновацияларды енгiзу жəне та-

биғи ресурстарды ұтымды пайдалану, неғұрлым тиiмдi жəне аз 
қалдықты технологияларды дамыту мен енгiзу мақсатында ша-

руашылық жүргiзушi субъектiлердiң қызметiне қатаң нормалар 
мен стандарттардың белгiленуiне ықпал етуi тиiс. 

Табиғат қорғау заңнамасын бұзу салдарынан қоршаған ор-
таға келтiрiлген зиян ластану деңгейi мен келтiрiлген залалды 
(зиянды) қалпына келтiруге, ұдайы өндiрiске кеткен шығындар-

ды жəне өзге де шығыстар мен ысыраптарды ескере отырып, 
толық көлемде өтеуге жатады.   

Қоғамды экологияландыру. Қоғамды экологияландыру – 

бұл адамның табиғатпен үйлесiмдiлiгiне қол жеткiзуге бағыт-

талған қоғам көзқарасының жүйесiн қалыптастыру процесi. Оны 
жүзеге асыру экологиялық бiлiм беру мен тəрбиелеудi дамыту, 
ғылыми қамтамасыз ету, экологиялық үгiт-насихат жəне жұрт-

шылықтың қатысуы жолымен жүргiзiледi. 
Қоғамның экологиялық мəдениетiн қалыптастырудың негiзi 

ретiнде экологиялық бiлiм берудi дамыту үшiн:  
– бiлiм берудiң барлық деңгейiндегi оқу бағдарламаларына 

экология жəне тұрақты даму мəселелерiн енгiзу жо-

лымен үздiксiз экологиялық бiлiм берудiң жүйесiн қа-

лыптастыру;  
– мiндеттi жəне қосымша бiлiм беру жүйесiнiң барлық 

деңгейi үшiн экология саласындағы кадрларды даярлау, 
қайта даярлау жəне олардың бiлiктiлiгiн арттыру; 

– экологиялық бiлiм берудi мемлекеттiк қолдау; 
– табиғи жүйелердiң экологиялық сыйымдылығы мен 

олардың тұрақтылық шектерiн айқындау; 
– экологиялық таза жəне pecуpc үнемдейтiн технология-

ларды, өндiрiстердi, шикiзаттың түрлерiн, материалдар-
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ды, өнiм мен жабдықты, оның iшiнде ауыл шаруашы-

лығында, əзiрлеу; 
– биологиялық əртүрлiлiктi, биоқауiпсiздiктiң ғылыми не-

гiздерiн сақтау проблемасын зерделеу; 
– климаттың ықтимал жаhандық жəне өңiрлiк өзгерiстерiн 

жəне табиғи орта үшiн оның салдарларын зерттеу; 
– экологиялық қатерлердi айқындаудың ғылыми негiздерiн 

əзiрлеу; 
– ластанулардың алдын алу мен жоюдың, қоршаған орта-

ны оңалту жəне қауiптi қалдықтарды кəдеге жаратудың 
құралдары мен əдiстерiн əзiрлеу; 

– адамдардың аурулары мен қоршаған орта сапасы өз-

герiстерiнiң арасындағы байланысты зерделеу; 
– қоршаған ортаны қорғау саласындағы жинақталған бi-

лiмдi жүйелеу жəне ғылыми зерттеулердi үйлестiру. 
Экологиялық қауiпсiздiк саласындағы ғылыми зерттеулеер- 

дi бюджеттiк бағдарламалар жəне халықаралық гранттар арқы-

лы мемлекеттiк тапсырыс бойынша ғылыми мекемелер жүр-

гiзедi.  
Халықтың арасында экологиялық ақпарат таратудың эколо-

гия қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мəселелерiн шешуде үлкен 
ағартушылық, үгiт-насихаттық мəнi бар. Бұл жұмыста орталық, 
облыстық жəне аудандық бұқаралық ақпарат құралдары қатыс-

тырылуы тиiс.  
Сонымен бiрге берiлетiн материалдардың сапасын, жедел-

дiгiн жəне өзектiлiгiн арттыру жөнiнде шаралар қабылдау қажет. 
Мемлекеттiк органдар олар бойынша ресми материалдар беру 
арқылы өзектi экологиялық проблемаларды бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялауы тиiс. Бұл үшiн интернетте эколо-

гиялық сайттар құрып, онда ресми ақпаратты орналастыру, ғы-
лыми мақалаларды, монографияларды жариялауды жалғастыру, 
экологиялық газеттер мен журналдар басып шығару қажет. 

Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту. БҰҰ-ның толық-

қанды мүшесi бола отырып, Қазақстан жаhандық серiктестiктiң 
негiзiнде мемлекеттiк экологиялық саясатты тиiмдi жүргiзудiң 
кiлтi ретiнде халықаралық ынтымақтастықты пайдалануы тиiс. 
1992 жылы Рио-де-Жанейрода негiзi салынған жəне 2002 жылы 
Йоханнесбургте өткен Дүниежүзiлiк саммитте расталған тұрақ-
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ты даму қағидаттары халықаралық қатынастардағы ынтымақ-

тастық пен серiктестiк саясатының негiзi болуы тиiс. Осы сая-

саттың негiзгi бағыттары: 
– халықаралық келiсiмдердiң ережелерiн практикалық iске 

асыру; 
– қоршаған ортаның сапасын бағалаудың жəне жай-күйiн 

бақылаудың жалпы тəсiлдерiн, əдiстерiн, өлшемдерi мен 
рəсiмдерiн əзiрлеу; 

– үйлестiрiлген iргелi жəне қолданбалы экологиялық зерт-

теулердi жүргiзу; 
– экологиялық қауiпсiздiк проблемасын шешуде халықара-

лық тəжiрибенi пайдалану; 
– қоршаған ортаны қорғау мен елдiң тұрақты дамуы сала-

сындағы нақты бағдарламалар мен жобаларды шешуге 
халықаралық ұйымдардың қаражатын тартуды жандан-
дыру. 

Маңызды халықаралық экологиялық конвенцияларға жəне 
халықаралық деңгейде табиғат қорғау қызметiне республиканың 
неғұрлым кеңiрек қатысуын қамтамасыз ету үшiн қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы барлық əзiрленетiн бағдарламаларда 
халықаралық ынтымақтастықтың басымдықтары жəне оларды 
iске асыру жөнiндегi тиiстi iс-шаралар белгiленуi тиiс. 

 

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мемле-

кеттік  органдардың құзыреті 
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету  –  бұл адамның 

шаруашылық не өзге де қызметінің қоршаған ортаға негативті 
əсер етуін анықтау, ескерту жəне алдын алуға, қолайсыз əсер 
етудің салдарын оқшаулау жəне жоюға бағытталған, сəйкесінше 
қағидалардың негізінде, белгіленген нысандар мен рəсімдер 
арқылы жүзеге асырылатын арнайы құзыретті органдардың 
заңға тəуелді қызметі болып табылады. 

Қауіпсіздік жүйесін мыналар құрайды: 
– Заң шығарушылық, атқару жəне сот билігі тармағының 

органдары; 
– Мемлекеттік, қоғамдық жəне өзге де ұйымдар мен бір-

лестіктер; 
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– Заңға сəйкес қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысатын 
азаматтар; 

– Қауіпсіздік саласындағы қатынастарды реттейтін заңна-

ма. 
Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласын-

дағы мемлекеттік билік органдарының барынша жалпы класси-

фикациясы оларды – жалпы жəне арнайы құзыреттіліктегі ор-

гандарға бөлу болып табылады. 
Біріншілеріне – ҚР Президенті, Қазақстан Републикасының 

Парламенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі, ал екіншісіне 
– Қазақстан Республикасының əртүрлі министрліктері мен 
ведоствалары, ҚР мемлекеттік комитеттері жатады. ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігі, ҚР Сыртқы істер министрлігі, Жер 
ресурстарын басқару комитеті, Ветеринарлық бақылау мен 
қадағалау комитеті, АӨК Мемлекеттік инспекция комитеті, 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті, Су 
ресурстары комитеті – осы санатта. Соңғы жылдары елеулі өзге-

рістерге арнаулы құзыреттілік органдарының функциясы секілді 
жүйе де ұшырады.   

Мемлекеттік шаралардың маңызды бөлігі болып ерекше 
экологиялық қауіпке ие қызмет түрлерін анықтау жəне қыз-

меттің түрлерін жүзеге асырудың арнайы тəртібін белгілеу 
танылады. Экологиялық қауіп факторларының болуымен негіз-

делген, азаматтардың денсаулығына зиян келтірудің жоғары 
қаупі үшін өтемақының түрлері мен мөлшерлерін анықтау, 
экологиялық қауіптің зиянды əсер ету факторларынан зардап 
шеккен азаматтарға қайтарымсыз көмек көрсетілу мүмкіндігін 
қарастыру қажет. 

Министрліктер мен ведоствалықтардың міндетіне жобалар 
жасау мен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мем-

лекеттік бағдарламасын жүзеге асыру, сондай-ақ ерекше 
экологиялық қауіпке ие объектілердің қызметін мемлекеттік 
есепке жəне бақылауға алу, экологиялық қауіп объектілері мен 

зоналарын, фактілерін анықтау, экологиялық қауіпті жағдай-

лардың туындау қаупі мен туындауы жағдайында жедел іс-

шараларды жүргізу кіреді. 
Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару дең-

гейінде сəйкесінше бағдарламаларды жасау мен орындауды 
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жүзеге асыру, ерекше экологиялық қауіптілікке ие объектілерді 
анықтау, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
бағдарламаларды жүзеге асыру барысында экологиялық жағдай 
туралы азаматтарды жүйелі түрде хабарландыру, экологиялық 
қауіп факторларының болуымен негізделген, азаматтардың 
денсаулығына зиян келтірудің жоғары қаупі үшін өтемақыларды 
төлеу жүзеге асырылады.  

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 
2012 жыл 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңы 
бойынша:  

Экологиялық қауіпсіздік мемлекеттік органдардың, ұйым-

дар мен лауазымды адамдардың: 
1) табиғи ресурстарды сақтауға, ұтымды пайдалануға жəне 

қалпына келтіруге; 
2) қоршаған орта мен халық үшін антропогендік фактор-

лардың қауіптілік деңгейін азайтуға; 
3) өндірістік күштерді дамыту мен орналастырудың эколо-

гиялық-экономикалық теңгерімділігін қамтамасыз етуге; 
4) қоршаған орта жəне экологиялық апат аймақтарында 

тұратын Қазақстан халқы үшін теріс салдарларды жоюға; 
5) экономиканы, заңнаманы жəне қоғамды экологияланды-

руға, қоғамдық қатынастарды реттеуге экожүйелік көзқарас 
орнатуға; 

6) қоғамдық санада экологиялық мəдениетті қалыптас- 

тыруға, экологиялық бiлiм беру мен ағарту жүйесін жақсарту- 

ға; 
7) əрбiр адамның экологиялық ақпаратқа қол жеткiзу құ-

қығын сақтауға жəне жұртшылықтың қоршаған ортаны қорғау 
мəселелерiн шешуге жан-жақты қатысуына; 

8) табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар-

дан болған қатерлерді азайтуға жəне олардың салдарларын жұм-

сартуға; 
9) халықаралық ынтымақтастықта əріптестік қатынастар 

орнатуға жəне халықаралық құқық нормаларын сақтауға ба-

ғытталған шешімдерімен жəне іс-қимылдарымен қамтамасыз 
етіледі. 

Уəкілетті мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың, лауа-

зымды адамдардың мiндетi: 
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1) қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалану жəне қорғау; 

2) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы 
талаптары мен нормаларын мүлтіксіз сақтау; 

3) ел аумағының радиоактивтi, химиялық ластануына, бак-

териологиялық зарарлануына жол бермеу; 
4) экологиялық қауіпті технологиялардың, техника мен 

жабдықтың тізіліміне енгізілген технологиялардың, техника мен 
жабдықтың Қазақстан Республикасының аумағында қолданы-

луын болдырмау; 
5) шаруашылық жəне өзге де қызметтiң теріс экологиялық 

зардаптарын жою; 
6) қоршаған ортаға жəне адамның денсаулығына келтірілген 

залалды өтеу; 
7) басқару органдары мен күштерін табиғи жəне техно-

гендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды 
жою жөніндегі, зақымдаудың қазіргі заманғы құралдарының 
дамуын ескере отырып, азаматтық қорғаныс жөніндегі іс-қи-

мылдарға міндетті түрде дайындау, халықты табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар қатері төнген жəне 
туындаған жағдайлардағы іс-қимылдарға үйрету; 

8) болжанған жəне туындаған табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар, олардың алдын алу мен оларды 
жою жөнінде қабылданған шаралардың жариялығы жəне олар 
туралы халыққа жəне ұйымдарға хабардар ету; 

9) табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға 
жəне авариялық-құтқару мен кезек күттірмейтін жұмыстар- 

ға жедел ден қоюға азаматтық қорғаныс күштері мен құрал- 

дарының тұрақты дайындығын қамтамасыз ету болып табы-

лады.   
 

Жеке тұлғалар мен қоғамдық бiрлестiктердiң экология-

лық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құқықтары 
мен мiндеттерi 

Нақты объектінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша негізгі міндет оның иесінде болады. Бұл тұлғалар 
өздерінің объектілерінің экологиялық қауіпсіздігінің жағдайын 
бағалауды жүзеге асыруы, экологиялық қауіп факторларына 
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бақылау жүргізуі, олардың қоршаған орта мен адамға əсерін 
болжау, сəйкесінше жоспарларды жасауы мен орындауы, 
мемлекеттік мониторинг, есепті жүргізетін органдарды жəне 
ерекше экологиялық қауіптіліктегі объектілер қызметіне мем-

лекеттік бақылауды жүргізетін органдарды объектіге кедергісіз 
жіберуді толығымен қамтамасыз етулері керек. Сондай-ақ 
мемлекетті басқару органдары мен азаматтарды экологиялық 
жағдай мен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, эко-

логиялық қауіп факторларының зиянды əсер ету нəтижесінде 
азаматтар мен олардың мүлкіне келтірілген зиянды өтеу 
бойынша шаралары туралы хабарландыру жүйесі жасалуы тиіс. 

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды қоғам-

дық басқару – экологиялық құқықтың демократизациясының 
білінуі болып табылады. Басқарудың аталған түрін жүзеге 
асырудың тиімділігі мен масштабтары, бір жағынан, азаматтар-

дың сана-сезімі деңгейі туралы, басқа жағынан, мемлекеттегі 
биліктің демократизациясының дəрежесі туралы куəлік береді. 
Басқарудың аталған түрі азаматтармен жəне қоғамдық ұйым-

дармен жүзеге асырылады. Азаматтар мен қоғамдық ұйымдар-

дың басқаруға қатысуы  заңнамалық жəне заңға тəуелді актілер-

мен, қоғамдық бірлестіктердің жарғыларымен реттеледі. Оларға, 
бірінші кезекте, Қазақстан Республикасының Экологиялық 
кодексі, 1996 жылғы 31 мамырдағы «Қоғамдық бірлестіктер 
туралы» Қазақстан Республикасының заңы жатады. 

Қоғамдық басқарудың барынша елеулі функциялары болып 
азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің жоспарланған қызмет-

тің қоршаған ортаға əсерін бағалау шегіндегі экологиялық елеу-

лі шаруашылық шешімдерін дайындауға, бұндай шешімдерді 
қоғамдық сараптама, экологиялық бақылау жүргізу арқылы 
қабылдауға қатысуы болып табылады. 

Қоғамдық бірлестік ретінде бұл заңды тұлғаның жарғы-

сында нұсқалған жалпы мақсаттарды жүзеге асыру үшін мүдде-

лердің бірлігі негізінде біріккен азаматтардың бастамашылығы 
бойынша жасалған ерікті, өзін-өзі басқарудағы, коммерциялық 
емес бірлестік түсініледі. Қоғамдық бірлестіктердің қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы жарғылары міндетті тіркелуге 
жатады Жарғыны тіркеу күнінен қоғамдық бірлестіктер заңды 
тұлғалар деп танылады. 
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Табиғи ортаны қорғау саласында экологиялық қызмет не-

гізгі, артықшылықты мəнге ие экологиялық қоғамдық бірлестік-

тер жəне экологиялық қызмет көмекші рөл атқаратын, экология-

лық функция атқаратын басқа да қоғамдық бірлестіктер құры-

лады. 
Қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында қоғамдық бір-

лестіктер төмендегі құқыққа ие: 
1) өзінің қызметі туралы жəне оның нəтижелері туралы ер-

кін ақпарат таратуға; 
2) мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі бас-

қарау органдарынан  қоршаған ортаның жағдайы, апаттар мен 
төтенше жағдайлардың экологиялық зиянды салдарын жою 
бойынша іс-шаралар, азаматтардың денсаулығы мен мүлігіне, 
табиғи ортаға келтірілген зиянды өтеу бойынша шаралар туралы 
толық əрі дұрыс ақпаратты алу; 

3) экологиялық бағдарламаларды жасау, бекіту жəне наси-

хаттау; 
4) бұқаралық ақпарат құралдарын бекіту, бұқаралық ақпарат 

құралдарында экологиялық платформаны баяндап шығу; 
5) сайлау барысына қатысу, халықтың экологиялық мүдде-

леріне мемлекеттік билік органдарында өкілдік ету; 
6) өзінің қаражаты жəне халықтың ерікті еңбектік қатысуы 

есебінен табиғи қорларды қорғау мен ұдайы өндіру жəне 
қоршаған табиғи ортаның сапасын арттыру бойынша жұмыс-

тарды орындау, мемлекеттік органдарға экологиялық заңнаманы 
бұзумен күресте елеулі көмек көрсету; 

7) қоршаған табиғи ортаны қорғау, экологиялық қауіпсіздік-

ті қамтамасыз ету бойынша табиғат қорғау заңнамасының, 
азаматтардың құқықтарының бұзылуын болдырмау, бостандық-

тарына қол сұқпау, қоршаған табиғи ортаны қорғау мен ұтымды 
табиғат пайдалану жөнінде нормативтік-құқықтық актілерді жа-

сап шығару жəне қабылдау бойынша мемлекеттік билік орган-

дарына ұсыныстар енгізу; 

8) өмір сапасының негізгі көрсеткіштерін жасауға қатысу: 
жоғары техногенді жүктеме кезіндегі адамның өмір сүру ұзақ-

тығы, адамның денсаулық жағдайы, қоршаған орта ахуалының 
нормативтерден ауытқуы; білім мен білім беру машықтарының 
деңгейі; жан басына шаққандағы ішкі жалпы өніммен есеп-
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телетін пайда; жұмысбастылық деңгейі; адам құқықтарын жүзе-

ге асыру деңгейі; 
9) мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізуді талап 

ету, өзінің өкілдерін мемлекеттік экологиялық сараптамаға 

объектілерді жобалау мен орналастыру мəселелері бойынша 
қатысуға ұсыну, қоғамдық экологиялық сараптаманы жүргізу; 

10) табиғат пайдаланушылармен экологиялық талаптардың 
орындалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру, жоспарланған 
қызмет бойынша қоршаған ортаға əсер етуді бағалау нəтижелері 
бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысу; экологиялық маңызға 
ие шешімдерді қабылдауға қатысу; сотта мемлекеттік эколо-

гиялық сараптама қорытындысына шағымдану; 
11) экологиялық зиянды объектілерді орналастыру, салу, 

пайдалану туралы, олардың қызметін шектеу, тоқтата тұру, тоқ-

тату немесе нысаналы мақсатын өзгерту шешімдерін əкімшілік 
немесе сот тəртібімен жоюды талап ету;  

12) жергілікті референдумдарды жүргізу туралы ұсыныс-

тармен кіру, жиналыстар, митингілер, пикеттер, қозғалыстар, 
петициялар, демонстрациялар, қол жинаулар ұйымдастыру; 

13) кінəлі лауазымды тұлғаларды жауапқа тарту туралы мə-

селені алға тарту, сотта немесе төрелік сотта азаматтардың мүлі- 
гі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу туралы талаптар 
қою; 

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген 
тəртіпте жəне шарттарда, ионизациялайтын оқу көздерін қол-

дану арқылы қызметін жүзеге асыратын ұйымға қолжетімділік 
құқығы. 

Қоршаған табиғи ортаны қорғау саласындағы қоғамдық 
бірлестіктер Қазақстан Республикасының экологиялық заңнама-

сын, сондай-ақ жарғымен қарастырылған нормаларды сақтауға 
міндетті. 

Заңнамалық жүйенің, бағдарламалардың, жоспарлардың, іс-

шаралардың нəтижелілігінің барынша объективті индикаторы – 
азаматтардың, қоғамның пікірі болып табылады. Бұл жағынан 
қоғамдық бақылау мен қоғамдық пікірді экологиялық қауіп-

сіздікті қамтамасыз етудің əртүрлі деңгейінде зерттеу инсти-

тутын дамыту қажет. Қоғамдық бақылаудың деректерін азамат-

тардың өмір сүрудің қолайлы жағдайына құқықтарын фактілік 
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қамтамасыз ету дəрежесін үзіліссіз арттыруға мүмкіндік беретін 
мемлекеттік жəне парламенттік бақылау деңгейінде пайдалану 
қажет.  

 

 Төтенше экологиялық жағдай жəне экологиялық 
зiлзала аймақтары 

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қол жеткiзу 

мiндеттерінің бірі – табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу болып табылады.   

9 қаңтар 2007 жылғы Қазақстан Республикасының Эколо-

гиялық кодексі төтенше экологиялық жағдай жəне экологиялық 
зiлзала аймақтарындағы құқықтық режимін бекітеді.  

ҚР Экологиялық кодексіне сəйкес төтенше экологиялық 
жағдай – шаруашылық жəне өзге де қызмет немесе жараты-

лыстың табиғи процестерi нəтижесiнде қоршаған ортада халық-

тың денсаулығына, табиғи экологиялық жүйелердiң, өсiмдiктер 
мен жануарлардың генетикалық қорларының жай-күйiне қауiп 
төндiретiн тұрақты терiс өзгерiстер болатын аумақ учаскесiнде 
туындаған экологиялық ахуал. 

Экологиялық зiлзала – шаруашылық жəне өзге де қызмет 
немесе жаратылыстың табиғи процестерi нəтижесiнде халықтың 
денсаулығының едəуiр нашарлауына, табиғи экологиялық жүйе-

лердiң бұзылуына, өсімдіктер мен жануарлар дүниесi жай-

күйiнiң нашарлауына əкеп соқтырған қоршаған ортаның орны 
толмас, терең өзгерiстерi болған аумақ учаскесiнде туындаған 
экологиялық ахуал. 

Халықтың денсаулығына төнетiн қауiп деп қоршаған орта-

ның ластануына байланысты денсаулықтың қайталама бұзылу 
жиiлiгiнiң артуы түсiнiледi. 

Халық денсаулығының едəуiр нашарлауы деп қоршаған 
ортаның ластануынан туындаған денсаулықтың өмiрмен сыйыс-

пайтын орны толмас бұзылуының, өлiм себептерi құрылымы 
өзгерулерiнiң жəне ерекше өзiндiк аурулардың пайда болуының 
артуы, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануына байланысты 
денсаулықтың қайталама бұзылу жиiлiгiнiң едəуiр артуы түсi-
нiледi. 

Аумақтарды төтенше экологиялық жағдай жəне экология-

лық зiлзала аймақтарына жатқызу экологиялық ахуалды на-
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шарлататын көздер мен факторларды анықтау жəне эколо-

гиялық қолайсыздық деңгейiн тұрақтандыру мен азайту, қор-

шаған ортаға шаруашылық жəне өзге де қызметтiң əсер ету 
деңгейiн төмендету, табиғи ресурстарды қалпына келтiру жəне 
халықтың денсаулығына əсер ету салдарларын мейлiнше азайту 
жөнiнде негiзделген шұғыл шаралар əзiрлеу мақсатында жүзеге 
асырылады. 

ҚР Экологиялық кодексінің 174-бабында жекелеген аумақ-

тарды төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық зiлзала 
аймағы деп жариялаудың тəртiбi бекітілген.  

Төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық зiлзала 
болу ықтималдығы болжанатын аумақты зерттеу мақсатында 
комиссия құрылады. 

Жергiлiктi атқарушы органдар жəне өзге де мемлекеттiк 
органдар өз құзыретi шегiнде: 

1) экологиялық ахуалдың қолайсыздығы болжанатын ау-

мақта тұратын тұрғындардың; 
2) Қазақстан Республикасы Парламентiнiң жəне жергiлiктi 

өкiлдi органдар депутаттарының; 
3) қоғамдық бiрлестiктердiң өтiнiштерi негiзiнде комиссия 

құруға бастамашы болуға құқылы. 
Комиссияның құрамына жергiлiктi өкiлдi органдардың 

депутаттары, қоршаған ортаны қорғау, бiлiм беру, ғылым жəне 
ғылыми-техникалық қызмет, денсаулық сақтау, индустрия жəне 
сауда, энергетика жəне минералдық ресурстар, ауыл шаруа-

шылығы, еңбек жəне халықты əлеуметтiк қорғау, азаматтық 
қорғау саласындағы уəкiлеттi органдардың, тиiстi əкiмшiлiк-

аумақтық бiрлiктiң жергiлiктi атқарушы органдарының өкiлдерi 
жəне басқа да мүдделi жеке жəне заңды тұлғалар кiредi. 

Комиссия: 
1)  аумақтың экологиялық жай-күйiн; 
2)  қолайсыз экологиялық ахуалдың туындау себептерiн; 
3) қандай да бiр тозу деңгейiне ұшыраған аумақтардың ше-

караларын; 
4)  болжанатын қолайсыз экологиялық жағдайдың залалын, 

нашарлау мүмкіндігін; 
5) болжанатын қолайсыз экологиялық жағдайды жою жө-

нiндегi қажеттi шараларды; 
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6) болжанатын қолайсыз экологиялық ахуалдың туындау-

ына себепшi болған факторларды жою мақсатында оны жоюға 
қажеттi құралдарды; 

7) болжанатын қолайсыз экологиялық ахуалдың туындауы-
на себепшi болған шаруашылық жəне өзге де қызмет түрлерiн 
айқындау мақсатында материалдарды жинау мен талдауды 
жүзеге асырады. 

Қолда бар материалдар жеткiлiксiз болған жағдайда, комис-
сия тиiстi мемлекеттiк органға қосымша зерттеулер жүргiзу 
қажеттiгi туралы ұсыныс енгiзедi. 

Аумақты зерттеу материалдары мемлекеттiк экологиялық 
сараптама жүргізу үшiн денсаулық сақтау, ғылым жəне ғы- 

лыми-техникалық қызмет жəне бiлiм беру салаларындағы уəкi-
леттi мемлекеттiк органдардың қорытындысымен бiрге қор-

шаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органға берiледi. 
Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың қорытындысында 

аумақты төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық зiл-
зала аймағы деп тану немесе танымау туралы тұжырым болуға 
тиiс. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органның 
мемлекеттiк экологиялық сараптамасының оң қорытындылары, 
сондай-ақ денсаулық сақтау, ғылым жəне ғылыми-техникалық 
қызмет салаларындағы уəкiлеттi мемлекеттiк органдардың қо-

рытындылары негiзiнде аумақ: 
1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен – төтен-

ше экологиялық жағдай аймағы; 
2) Қазақстан Республикасының заңымен – экологиялық зiл-

зала аймағы деп жарияланады. 
Жоғарыда тiзбеленген нормативтiк құқықтық актiлерде: 
1) экологиялық жағдай немесе экологиялық зiлзала аймақ-

тарының шекаралары; 
2) экологиялық жағдай жəне экологиялық зiлзала аймағы 

деп жариялау мерзiмдерi; 
3)  экологиялық жағдай немесе экологиялық зiлзала аймақ-

тарының құқықтық режимi; 
4)  тиiстi аумақтағы қолайсыз экологиялық жағдайды тұрақ-

тандыру жəне деңгейiн азайту жөнiндегi шаралар не оларды 
əзiрлеу қажеттiгiне сiлтеме; 
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5) азаматтарды төтенше экологиялық жағдай немесе эко-

логиялық зiлзала салдарынан зардап шеккендер санатына жат-

қызу тəртiбi жəне оларды əлеуметтiк қорғау шаралары көрсетi-
ледi. 

Табиғи ресурстарды молайту, қоршаған ортаны сауықтыру, 
халыққа медициналық көмек көрсету жөнiндегi iс-шаралар Қазақ-

стан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжат-

тарына сəйкес сараланған түрде əзiрленедi жəне жүзеге асырыла- 

ды. 
Аумақтарды төтенше экологиялық жағдай жəне экологиялық 

зiлзала аймақтарына жатқызу экологиялық ахуалды нашарлата-

тын көздер мен факторларды анықтау жəне экологиялық қо-

лайсыздық деңгейiн тұрақтандыру мен азайту, қоршаған ортаға 
шаруашылық жəне өзге де қызметтiң əсер ету деңгейiн төмен-

дету, табиғи ресурстарды қалпына келтiру жəне халықтың ден-

саулығына əсер ету салдарларын мейлiнше азайту жөнiнде негiз-

делген шұғыл шаралар əзiрлеу мақсатында жүзеге асырылады. 
Белгiлi бiр аумақта төтенше экологиялық жағдай мен эко-

логиялық зiлзаланың құқықтық режимi белгiленген жағдайда 
мынадай шаралар: 

1) қолайсыз экологиялық жағдайдың туындауына себепшi 
болған объектiлер қызметiн тоқтату не шектеу; 

2) табиғи ресурстарды қалпына келтiру (молайту), қоршаған 
ортаны сауықтыру жөнiнде жедел шаралар; 

3) халыққа тұрақты немесе уақытша тұруы үшiн мiндеттi 
түрде үй-жайлар бере отырып, оларды тұруға қауiптi жерлерден 
көшiру; 

4) карантин белгiлеу жəне басқа да санитарлық-эпидемияға 
қарсы iс-шараларды жүзеге асыру; 

5) ауырған, өлiм-жiтiмге ұшырау қаупi туындаған жағдайда 
жануарларға көмек беру жөнiндегi қажеттi жұмыстарды жүргiзу; 

6) келудiң жəне кетудiң ерекше режимiн белгiлеу, көлiк 
құралдарының қозғалысын шектеу; 

7) жаңа құрылыс салуға жəне жұмыс iстеп тұрған, қызметi 
төтенше экологиялық жағдайларды жоюға немесе халықтың 
тұрмыс-тiршiлiгiн қамтамасыз етуге байланысты емес кəсiпорын-

дар мен басқа да oбъектiлердi кеңейтуге уақытша тыйым салу; 
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8) қолайсыз экологиялық жағдайдың салдарынан зардап 
шеккен адамдар үшiн тамақ өнiмдерiн бөлудiң ерекше тəртiбiн 
енгiзу; 

9) жоғары экологиялық қауiп төндiретiн объектiлердi салуға 
жəне олардың жұмыс iстеуiне тыйым салу; 

10) жиынтық қасиеттерi жəне (немесе) жай-күйiнiң ерекше-

лiктерi осы аймақтағы экологиялық жағдайды ушықтыруы мүм-

кiн ерекше қауiптi (химиялық, радиоактивтi, уытты, жарылғыш, 
жанатын, биологиялық) заттарды, өсiмдiктердi қорғау құрал-

дарын шаруашылық жəне өзге де қызметтерге қолдануға уақыт-

ша тыйым салуды белгiлеу; 
11) сауықтыру, курорттық мақсаттағы объектiлердiң жұмыс 

iстеуiне тыйым салу; 
12) адамдарға, өсiмдiктерге, жануарлар дүниесiне жəне бас-

қа табиғи объектiлерге жоғары экологиялық қаупi бар кез келген 
басқа да қызметтi жүзеге асыруға тыйым салу немесе оларға 
шектеу енгiзiлуi мүмкiн. 

Төтенше экологиялық жағдайдың немесе экологиялық зiл-

заланың салдарынан зардап шеккен адамдардың Қазақстан Рес-

публикасының заңнамалық актiлерiне сəйкес өздерiне келтiрiл-

ген зиянды өтетуге, сондай-ақ əлеуметтiк қорғалуға құқығы бар. 
Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысы 

жəне экологиялық жағдайдың қалыпқа түсуiн куəландыратын 
зерттеу материалдарының негiзiнде төтенше экологиялық жағ-

дай аймақтарында құқықтық режимнiң қолданысы Қазақстан 
Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен, ал экологиялық зiлзала 
аймақтарында құқықтық режимнiң қолданысы – Қазақстан 
Республикасы заңымен тоқтатылуы мүмкiн. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Эко-

логиялық кодексінің 17-бабының 30) тармақшасына сəйкес, 
аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау критерийлері əзір-

ленді. 
Аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау критерийлері – 

халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаның жай-күйінің 
нашарлауын сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығы. 

Аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау критерийлері 
төтенше экологиялық ахуал немесе экологиялық зілзала аймақ-

тарын анықтау кезінде пайдаланылады. 
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Төтенше экологиялық жағдай аймағын немесе экологиялық 
зілзала аймағын анықтау қолайсыз экологиялық ахуалдың не-

ғұрлым жоғары дəрежесін көрсететін бір немесе бірнеше негізгі 
жəне қосымша көрсеткіштер бойынша жүзеге асырылады.

Аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау критерийлері 
халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаның жай-күйін анық-

таудың өзге де мақсатында пайдаланылуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары:
1. Экологиялық қауіпсіздік дегеніміз не? Ұлттық қауіпсіздік пен эко-

логиялық қауіпсіздіктің ара қатынасы қандай?
2. Экологиялық қауіпсіздіктің мақсаты мен міндеттерін атаңыз.
3. ҚР экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде халықаралық-құ-

қықтық актілердің рөлі қандай?
4. Қазақстан Республикасындағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз

ету жөніндегі шараларды атаңыз.
5. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мемлекеттік  органдар-

дың құзыреті қандай?
6. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде қоғамдық бiрлестiк-

тердiң рөлі қандай?
7. Төтенше экологиялық жағдай жəне экологиялық зiлзала аймақта-

рының құқықтық жағдайын ашып көрсетіңіз.
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАҢДАРДЫ БҰЗҒАНЫ ҮШІН 
ЗАҢДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІК 

 

 

 

Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкер-

шіліктің жалпы сипаттамасы. Экологиялық құқық бұзушылық-

тың түсінігі мен құрылымы. Экологиялық заңдарды бұзғаны 
үшін құқықтық жауапкершіліктің түрлері. Экологиялық қыл-

мыстар үшін қылмыстық жауапкершілік. Экологиялық құқық 
бұзушылық үшін əкімшілік жауапкершілік. Экологиялық құқық 
бұзушылық үшін тəртіптік жауапкершілік. Экологиялық заңдар-

ды бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің түсінігі 
жəне түрлері. Экологиялық зиянның түсінігі мен түрлері. Таби-

ғи ресурстарға келтірілген зиянды өтеудің тəртібі. Экологиялық 
заңдарды  бұзғаны  үшін  басқа  экологиялық жауапкершіліктің 
түрлері. Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау туралы 
дауларды қарау жəне шешу тəртібі. 

 

Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауап-

кершіліктің жалпы сипаттамасы 

Экология заңдарының міндеті қоғам мен қоршаған орта 
арасындағы тепе-теңдікті сақтау, адамның өмірі мен денсау-

лығына қоршаған ортаның қолайлы болу құқығын қамтамасыз 
ету, болашақ ұрпақтың мүддесі үшін қоршаған ортаны қорғау, 
адамның қызметінің қоршаған ортаға зиянды ықпал етуіне жол 
бермеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды насихаттау. 
Табиғатты қорғауды құқықтық қамтамасыз ету үшін табиғат 
игіліктерін сақтау жəне қалпына келтіру жолымен пайдалану 
шарттары жəне негіздері заңды түрде анықталып, табиғатты 
қорғау мақсатында көзделген құқықтық тəртіпті бұзғаны үшін 
жауапкершілік белгіленуі қажет. Құқықтық жауапкершілікті 
қолдану арқылы экологиялық талаптарды орындауды мемле-

кеттік мəжбүрлеу іске асырылады.  
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Жалпы, құқықтық мемлекетті құрудағы қоғамның маңызды 
ерекшелігі –  құқықтық тəртіп пен заңдылықты сақтау болып 
табылады. Экологиялық құқықтық тəртіпті бұзатын адамдардың 
іс-əрекеттеріне қарсы тұру бұл заңды жауапкершілікті қолдану 
болып танылады. Сəйкесінше, жауапкершіліктің маңызды 
міндеттерінің бірі – қоғамда заңдылықты қамтамасыз ету, құқық 
бұзушылықтың алдын алу жəне ескерту, қоршаған табиғи ортаға 
келтірілген шығындарды өтеттіру.  

М.М. Бринчуктың пікірі бойынша, экологиялық құқық 
бұзушылық ұғымын анықтаған кезде келесідей екі мəн-жайға 
назар аудару қажет. Біріншіден, экологиялық тұрғыдағы құқық-

қа қарсы əрекет салдары əрдайым кінəлі əрекет бола бермейді. 
Мысалы, жоғары қауіптілік көздерімен келтірілген зиян. 
Екіншіден, экологиялық құқық бұзушылықты жасау үнемі зиян 
келтірілуімен байланысты бола бермейтіндігі. Кейбір жағдай-

ларда зиян келтірілмейді, тек оның орын алу қаупі болуы мүм-

кін. Жалпы, М.М. Бринчуктың көзқарасы бойынша, экология-

лық құқық бұзушылық – бұл экологиялық зиянды келтіретін 
немесе зиянның орын алу қаупі бар сипаттағы не болмаса 
экологиялық құқық субъектілерінің құқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзатын құқық бұзушылардың құқыққа қарсы, 
кінəлі əрекеті немесе əрекетсіздігі.  

В.В. Петров экологиялық (экологиялық – құқықтық) құқық 
бұзушылық – бұл экологиялық заңнамаларда белгіленген құқық-

тық тəртіпке бағытталған, сонымен қатар қоршаған табиғи 
ортаға зиян келтіретін немесе зиян əкелу қаупін төндіретін 
кінəлі, құқыққа қарсы əрекет немесе əрекетсіздік деп қарасты-

рады. 
Экологиялық құқық бұзушылық – бұл рационалды табиғат 

пайдалану тəртібін бұзатын, жеке жəне заңды тұлғаларға, шаруа 
(фермер) қожалықтарына, мемлекетке жəне қоршаған табиғи 
ортаға зиян келтіретін немесе зиян əкелу қаупін төндіретін 
кінəлі, құқыққа қарсы əрекет немесе əрекетсіздік. 

Жалпы алғанда, заң алдындағы жауаптылық – құқық бұзу-

шының заңға қарсы кінəлі іс-əрекеттеріне – құқық бұзушы-

лығына жауап ретінде пайда болатын тұлғалық, мүліктік немесе 
ұйымдастыру тəртібімен жайсыз салдарларды көтеру міндеті. 
Заңды жауапкершілік дегеніміз – құқық бұзушы тұлғаның өзі 
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жасаған құқыққа қайшы кінəлі  іс-əрекетіне жауап ретінде 
туындайтын жеке, мүліктік жəне ұйымдастырушылық тəртіптегі 
сəтсіз зардаптарға əкеліп соғатын əрекет немесе əрекетсіздік. 

Ал, экологиялық құқық бұзушылықтарға жауапкершілікті 
бір-бірімен тығыз байланысты үш түрлі мағынадағы жалпы 
заңдық жауапкершілік ретінде қарастыруға болады, яғни олар 
төмендегідей тəртіпте қарастырылады:  

а) заңмен бекітілген талаптарды орындау бойынша мемле-

кеттік мəжбүрлеу шаралары ретінде;  
б) мемлекет пен (оның органдарының тұлғасында) құқық 

бұзушы (санкцияға тартылғандар) арасындағы құқықтық қаты-

настар ретінде;  
в) құқықтық институт ретінде, яғни құқықтың əртүрлі 

салаларының заң нормаларының жиынтығы (жер, тау-кен, су, 
орман, табиғат қорғау жəне тағы басқалар). 

Экологиялық заңнамаларды бұзғаны үшін жауапкершілік 
ретінде мемлекеттік мəжбүрлеу шаралары көптеген реттермен 
қарастырылады. 

Құқық бұзушылық ретінде жауапкершілік мемлекеттік ор-

гандар мен құқық бұзушы арасындағы туындайтын қатынас-

тармен реттеледі. Яғни, бұл жағдайда  экологиялық құқық бұзу-

шылық қатынастарының бір тарабы – мемлекеттік органдар ре-

тінде экологиялық құқық бұзушылық қатынастары істерін қа-

растыратын арнайы өкілеттік берілген органдар болып табылады. 
Құқықтық институт ретінде құқық бұзушыға əрекет ететін 

мəжбүрлеу шараларын қолдану мен жүзеге асыру тəртібін 
белгілейтін нормалар қарастырылады. Аталған құқықтық жауап-

кершілік институтының ерекшелігі – оның кешенділігі. 
Экологиялық құқық бұзушылықтың нормалары жүйесін өзге 
құқық салаларының нормалар жүйесі де құрайды, атап айтсақ, 
олар: жер, орман, су, тау-кен, экологиялық, еңбек, əкімшілік, 
азаматтық, қылмыстық құқықтар жəне өзге де құқықтардың 
нормалары. 

Экологиялық заңдарды бұзу дегеніміз – белгіленген эколо-

гиялық тəртіпті бұзатын жəне табиғи ортаға зиян келтіретін 
заңға қайшы  кінəлі əрекет немесе əрекетсіздік. 

Экологиялық құқық бұзушылықтың төмендегідей белгілері 
бар: 
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1. Кінə. Табиғатқа зиян келтірген тұлғаның кінəсі қасақана-

лық жəне абайсыздық нысанда болады. 
2. Тұлғаның мінез-құлқының құқыққа қайшы болуы, бұл 

экологиялық нормалардың жəне басқа да заңдылықтың бұзы-

луын білдіреді. 
3. Қоғамдық қауіптілік – бұл қоршаған ортаға, экология-

лық құқыққа жəне жеке немесе заңды тұлғалардың заңды 
мүдделеріне зиян келтіру немесе зиян келу қаупінің тууы.  

4. Құқыққа қайшы əрекет пен зиянның пайда болуының 
немесе оны келтірудегі шын қауіптің себептілік байланысының 
болуы. 

5. Жазаланушылық, яғни құқық бұзушылық жасаған тұл-

ғаға заңды жауапкершілік шаралары қолданылады. 
Құқық бұзушылық туралы тек, олардың қалыптасуының 

барлық элементтері бар жағдайда, яғни құқық бұзушылық 
құрамы анық болған жағдайда айтуға болады. Сəйкесінше, 
экологиялық құқық бұзушылықтың төмендегідей элементтері 
қарастырылады: 

а) объектісі; 
б) субъектісі; 
в) объективтік жағы; 
г) субъективтік жағы.   
Аталған құқық бұзушылық құрамына қысқаша тоқталып 

өтсек.  
– Экологиялық құқық бұзушылық объектісі ретінде таби-

ғатты рационалды, мақсатқа сай пайдалану мен қорша-

ған ортаны қорғау саласындағы қоғамдық қатынастар 
қарастырылады.  

Заң əдебиеттерінде осы тұрғыда əртүрлі көзқарас қалып-

тасқан. Б. Ерофеев экологиялық құқық бұзушылық объектісін 
адам мен қоғамның тіршілік ету ортасымен өзара байланысты 
тиімді өмір сүруі үшін жағдайларды қамтамасыз ету тұрғы-

сынан алғандағы қоғамдық қатынастар деп бағалайды. Қысқаша 
айтатын болсақ, қолайлы қоршаған ортаға қатысты қатынастар.   

С.Д. Бекишеваның тұжырымы бойынша, қоршаған ортаның 
сапасы мен жай-күйін қамтамасыз етуге жəне сақтауға бай-

ланысты қоғамдық қатынастар экологиялық құқық бұзушылық-

тың объектісі болып табылады. 
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Жалпы, экологиялық құқық бұзушылықтың объектісі болып 
заңмен қорғалатын табиғат пайдалану, қоршаған ортаны қорғау 
жəне экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қоғамдық 
нормалардың жиынтығы табылады. 

– Объективті жағынан экологиялық құқық бұзушылық та 
кез келген құқық бұзушылық сияқты құқыққа қарсы 
бағытталған əрекет (ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу 
жəне зақымдау) немесе əрекетсіздік (жер қойнауын қор-

ғау ережелерін орындамау).   
Объективтік жақтың өзіне тəн белгілері бар, олар: 
а) құқыққа қарама-қайшылығы; 
б) зиянның болуы немесе нақты қауіп-қатердің орын алуы; 
в) құқыққа қарама-қайшылық пен келтірілген зиян арасын-

дағы байланыс.  
– Экологиялық құқық бұзушылықтың субъективтік жағы 

кінə түрінде көрсетіледі.  Субъективтік жақтың міндетті 
белгісі – субъектінің іс-əрекетіндегі қасақана немесе 
абайсыз нысанда көрініс табатын құқық бұзушылығы. 
Кінə екі нысанда қарастырылады: қасақана (тікелей жəне 
жанама) жəне абайсыздық (менмендік пен немқұрай-

лылық).  
– Экологиялық құқық бұзушылықтың субъектісі – ақыл-

есі дұрыс, белгілі бір жасқа жеткен азаматтар мен заңды, 
мемлекеттік жəне мемлекеттік емес, ұлттық жəне ше-

телдік тұлғалар бола алады. 
Экологиялық құқық бұзушылықты əртүрлі критерийлер 

бойынша бірнеше топқа жіктеуге болады: 
а) санкциялардың қолданылуына байланысты:  
– əкімшілік құқық бұзушылық; 
– қылмыстық құқық бұзушылық; 
– тəртіптік құқық бұзушылық; 
– азаматтық-құқықтық құқық бұзушылық. 
б) қоғамдық қауіптілік деңгейіне байланысты: 
– экологиялық қылмыстар; 
– экологиялық əрекеттер. 
в) қоршаған табиғи ортаға келтірілген зиянға байланысты: 
– қоршаған табиғи орта мен оның жекелеген табиғи объек-

тілерінің ластануы (орман, су, жер, жер қойнауы жəне т.б.); 
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– табиғи объектілердің бүлінуі, жойылуы жəне бұзылуы
(жерлердің бүлінуі, Қызыл кітапқа енген жануарлардың
жойылуы, ормандардың ағынды сулармен, химиялық
улы заттармен, өндірістік жəне коммуналды тұрмыстық
қалдықтармен бүлінуі);

– табиғи ресурстардың жұтаңдануы;
– табиғи ресурстардың мақсатқа сай емес, тиімсіз пай-

даланылуы.
В.В. Петров экологиялық құқық бұзушылықты үш топқа 

бөліп қарастырады:
– табиғи ресурстарды иелену, пайдалану құқықтарын

бұзатын құқық бұзушылықтар;
– қоршаған табиғи ортаны қорғаудың экологиялық талап-

тарын бұзатын құқық бұзушылықтар;
– табиғи ресурстардың шаруашылық эксплуатациясына

қарсы бағытталған құқық бұзушылықтар (мысалы, ги-

дротехникалық құрылыстардың бұзылуы).
Нақты алғанда, экологиялық құқық бұзушылық үшін 

жауапкершілік деп – қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
арнаулы уəкілетті органдардың, құқық қорғау органдары�

ның жəне өзге де уəкілетті субъектілердің тұлғасындағы 
мемлекет пен экологиялық құқық бұзушылықты жасаған тұл�

ға арасындағы құқық бұзушыға тиісті өндірулер қолдануды 
түсінеді.

Экологиялық құқық бұзушылықтар үшін көзделген жауап-

кершілік бірқатар міндеттерді атқарады: экологиялық құқықтың 
нормаларын орындауға ынталандырады; қоршаған ортаға кел-

тірілген шығынды өтейді; жаңа құқық бұзушылықтардың алдын 
алуға ықпал етеді; экологиялық құқық бұзушылық жасаған 
тұлғаны жауапкершілікке тартады.

Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік қор-

шаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды пайдалану 
заңнамасының талаптарын орындауды қамтамасыз ететін негізгі 
құрал ретінде қызмет етеді. Осы құралдың тиімділігі көп жағ-

дайларда экологиялық заңнаманы бұзушыларға заң алдында- 

ғы жауаптылық шараларын қолдануға уəкілетті мемлекеттік 
органдарға байланысты. Экологиялық құқық бұзушылық үшін 
заң алдындағы жауаптылық экологиялық құқық бұзушылық 
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жасағаны үшін жағымсыз зардаптарды көтеру міндетін бұзу-

шыға жүктеуді көздейді.  
Экологиялық заң бұзушылық үшін заңды жауапкершілік 

бұл – бір жағынан, қоршаған ортаны қорғау саласындағы  
арнайы құзыретті органдар, құқық қорғаушы органдар, басқа да 
құзыретті субъекті жəне, екінші жағынан, экологиялық заң бұ-

зушылықты жасаған жеке, заңды  немесе лауазымды тұлға ара-

сындағы заң бұзушыға сəйкес алымдарды жүргізудегі қатынас. 
Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік қор-

шаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды ұтымды пайда-

лану заңнамаларының ең негізгі талаптарының бірі болып табы-

лады. 
Экологиялық құқық бұзушылық құрамына байланысты 

əкімшілік немесе тəртіптік тəртіп бұзу немесе қылмыс болуы 
мүмкін, оларды жасағаны үшін, əрине, əкімшілік, тəртіптік жəне 
қылмыстық жауапкершілік туындайды. Зиян тигізу немесе залал 
келтіру азаматтық-құқықтық жауапкершілікке əкеп соғады.   

Жауаптылықтың кейбір түрлері бірден қолданылуы мүмкін, 
мысалы, тəртіптік жауапкершілік оған қоса залалдың орнын 
толтыру, ал басқалары – тек балама негізде қолданылуы мүмкін. 
Бұл қылмыстық жəне əкімшілік жауапкершілікке қатысты. Осы 
берілген құқық бұзушылықтардың объективті жағы сəйкес келуі 
мүмкін, айырмасы тек жасалған іс-əрекеті үшін жауапкерші-
ліктің дəрежесінде ғана, сондықтан бір құқық бұзушылық үшін 
бір мезгілде қылмыстық жəне əкімшілік жауапкершілікке тарту-

ға болмайды.  
Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауап-

кершіліктің түрлері. Экологиялық қылмыстар үшін қыл-

мыстық жауапкершілік. Қазақстан Республикасында эколо-

гиялық қолайсыздық салдарынан халықтың денсаулығы нашар-

лай түскені ресми деңгейде көптен бері айтылып жүр. Табиғатқа 
келтіріліп жатқан зиянның көлемі бүгінгі күні баршаға мəлім: 
теңіздер, өзендер мен көлдер ластанып, жыртылмалы жерлер 
жарамсыз болып қалып жатыр, миллиондаған адамдар уланған 
ауа жұтуға мəжбүр болып, халық арасындағы өлім саны да 
көбейді. 

Жыл сайын экологиялық қылмыстар мен басқа құқық бұзу-

шылықтар ұлғайып, көбеюде. Олардың қоғамдық қауіптілік 
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деңгейіне теріс əсері де өсуде,  ал кей аумақтарда ол саяси 
дестабилизациядан көрініс табады. Экологиялық қылмыстар тек 
мемлекет экономикасына ғана емес, сонымен қатар адамзат 
тіршілігінің биологиялық негіздерін жоюда. Қазіргі таңда эколо-

гиялық тəртіп пен азаматтардың экологиялық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жағдайлары, сондай-ақ экологиялық қылмыстар 
санының өсуі өзекті мəселелердің қатарына енгізіліп келеді.  

Қылмыстық жауапкершілікке – жасалған қылмысқа соттан 

басқа неғұрлым жеңіл жазалау іс-шараларын қолдану жет-

кіліксіз, нəтижесіз, ал табиғат қорғау заңнамасын бұзушыларды 
түзету жəне қайта тəрбиелеу неғұрлым қатаң қылмыстық 
санкцияларды болжаған жағдайда ғана сотқа тартылады.  

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар дегеніміз – 

қоршаған ортаға, оның ресурстарына, халықтың экологиялық 
қауіпсіздігіне қол сұғатын қоғамға қауіпті, қылмыстық, заңға 
қайшы іс-əрекеттер.  

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар деп – Қа-

зақстан Республикасының заңдарымен көзделген экологиялық 
тəртіпке, қоғамның экологиялық қауіпсіздігіне жəне адам ден-

саулығы мен қоршаған ортаға зиян келтірумен қол сұғушылық-

тан көрініс табатын залал келтіруді айтамыз. 
Шартты түрде экологиялық қылмыстардың құрамын бір-

неше топқа бөлуге болады: 
1. Қоршаған ортаны қорғауға қарсы – жалпы сипаттағы 

қылмыстар. Бұл – шаруашылық жəне өзге қызметтерге қойы-

латын экологиялық талаптардың бұзылуы; жұмыс өндірісі кезін-

де қоршаған ортаны қорғау ережелерін бұзу; экологиялық қауіп-

ті заттармен жəне қалдықтармен жұмыс істеу ережелерін бұзу; 
микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен 
немесе улы заттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережесін 
бұзу; ветеринарлық ережелерді бұзу жəне өсімдіктердің 
ауруларымен жəне зиянкестерімен күрес кезінде белгіленген 
ережелерді, экологиялық ластану зардаптарын жою бойынша іс-

шараларды қолданбау. 
2. Жер мен жер қойнауын рационалды пайдалану мен сақтау 

саласындағы қоғамдық қатынастарға қол сұғушылық. Бұл – 

жерді бүлдіру, жер қойнауын пайдалану мен қорғау ережелерін 
бұзу.  
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3. Су қатынастарын қорғау. Бұл – суларды ластау, былғау 
жəне жұтаңдандыру, теңіз ортасының ластануы, Қазақстан Рес-

публикасының континенталды шельфі туралы жəне Қазақстан 
Республикасының ерекше экономикалық аймағы туралы заң-

наманы бұзу. 
4. Өсімдіктер дүниесін қорғау (флораны). Бұл – ағаштар мен 

бұталарды заңсыз кесу, ормандарды жою немесе зақымдау, 
өсімдіктер ауруларымен жəне зиянкестерімен күрес үшін белгі-
ленген тəртіпті бұзу, су жануарлары мен өсімдіктерін заңсыз 
түрде алу. 

5. Жануарлар дүниесі мен атмосфералық ауа саласындағы 
қоғамдық қатынастарға қол сұғушылық. Бұл су жануарларын 
аулау, балық қорын қорғау ережесін бұзу, заңсыз аңшылық, 
ветеринарлық ережелерді бұзу, атмосфераны ластау. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 13-та-

рауында көрсетілген қоғамға қауіпті əрекеттен басқа да қорша-

ған ортаны қорғау саласындағы қылмыстар бар. Олар Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 4-тарауында адамзат 
қауіпсіздігі мен бейбітшілікке қарсы қылмыстар, 169-бап бойынша 

Қазақстан Республикасына жаңа ұғым экоцид, ол бойынша 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесін жаппай қыру, атмосфераны, 
жер жəне су ресурстарын уландыру, сонымен қатар экология- 

лық катастрофалық жағдайды тудыруы мүмкін əрекеттер үшін  
10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан  айы-

рылатындығы көрсетілген.  
6-тарауда мүлікке қарсы қылмыстарға, 201-бап жерге зат-

тық құқықтардың бұзылуына жауапкершілік көзделеді.  
9-тарауда қоғамдық қауіпсіздік мен қоғамдық тəртіпке қар-

сы  276-бап – атом энергетикалық объектілерінде қауіпсіздік 
ережелерін бұзғаны үшін жəне 277-бап – тау-кен немесе құры-

лыс жұмыстарын жүргiзу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу.  

Кейбір құрамдар өз табиғатында экологиялық болмаса да, 
нақты жағдайларда қоршаған ортаны қорғау мақсатында қол-

данылуы мүмкін.  
Экологиялық қылмыстың негізгі объектісі болып – адам, 

халық, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздігі танылады. 
Экологиялық қылмыстардың заты болып – нақты табиғи ре-

сурстар: жер, ауа, су, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі, орман-
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тоғай, мал жəне тағы басқалар табылады. Экологиялық қылмыс-

тардың топтық объектісі – қоршаған ортаны қорғау, табиғат 
ресурстарын тиімді пайдалану, тірі организмдерге қолайлы 
табиғи жағдайларды сақтау жəне адамдардың экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар болып 
табылады. Қылмыстың тікелей объектісі – экологиялық қаты-

настарды реттейтін нақты қоғамдық қатынастар. Ал эколо-

гиялық қауіпсіздік дегеніміз – бұл тұлғаның, халықтың, мем-

лекеттің жəне халықаралық қауымдастықтың құқыққа қайшы, 
кінəлі антропогенді қызметінің нəтижесінде ластанған табиғи 
объектілер тарапынан  төнген қауіптен қоғам мен табиғаттың  
өмірлік маңызы бар мүдделерінің қорғалу жағдайы. Эколо-

гиялық қылмыстардың пəні болып қоршаған ортаның түрлі эле-

менттері (экологиялық жүйелер мен табиғи ресурстар) таны-

лады. Экологиялық қылмыстың нысаны – қоршаған ортаның 
əртүрлі элементтері (табиғи кешендер, яғни экологиялық жүйе-

лер, табиғи ресурстар).  
Экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жаза түрі болып 

төмендегілер қарастырылады: 
– Айыппұл (максималды түрде 1000 есеп көрсеткіш); 
– Белгілі бір лауазымды орында болу құқығынан айыру; 
– Белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру; 
– Түзету жұмыстары; 
– Бостандықты шектеу; 
– Бостандығынан айыру (максималды мерзімі 8 жылға 

дейін, тек 161-бап бойынша 15 жылға дейін); 
Қылмыстық жауапкершілік тек сотпен жасалған қылмысы 

үшін тағайындалады жəне қылмыстық жауапкершілікке жасал-

ған қылмыстар негіз болып табылады, яғни Қазақстан Респуб-

ликасы Қылмыстық кодексінде  көзделген қылмыс құрамының 
барлық белгілері бар іс-əрекеттер.   

Экологиялық қылмысқа Қазақстан Республикасының заң-

намасымен белгіленген экологиялық құқық тəртібін, қоғамның 
экологиялық қауіпсіздігіне жəне қоршаған табиғи орта мен адам 
денсаулығына елеулі залал келтіретін қол сұғушылықпен көрі-
нетін зиянкестікті түсінеміз.  

Экологиялық қылмыстарды топтастыруға байланысты  
С.Т. Культелеев: «жалпы сипаттағы – қоршаған ортаны қорғауға 
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қарсы қылмыстар, жер жəне жер қойнауы саласындағы қылмыс-

тар, суларды қорғау саласындағы қылмыстар, өсімдіктер əле-

міндегі қылмыстар, жануарлар жəне атмосфералық ауаны қор-

ғау саласындағы қылмыстар»  деп топтастырады. 
Экологиялық қылмыстарды саралау барысында ерекше қор-

ғалатын табиғи аумақтар режимін бұзуға байланысты эколо-

гиялық қылмыстарға тоқталсақ. Ерекше қорғалатын табиғи ау-

мақтар режимін бұзғаны үшін заңдық жауаптылықтың басқа 
түрлерінен айырмашылығы, жаңа қылмыстық заң мұндай 
жауаптылықты тікелей қарастырады. Мұндай нормалар Қазақ-

стан Республикасының Қылмыстық кодексінің 342-бабы Ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар режимiн бұзу бойынша: 

– Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың режимі бұзы-

лып, елеулі зиян келтіруге əкеп соқса – жүзден екі жүз 
айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде немесе 
сотталған адамның екі айға дейінгі кезеңдегі жалақысы 
немесе өзге де табысы мөлшерінде айыппұл салуға не 
үш жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығы-

нан айыруға, не алты айдан бір жылға дейінгі мерзімге 
түзеу жұмыстарына жазаланады.  

– Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы мемлекеттік 
табиғи қорық қорының объектілерін қасақана зақымдау 
немесе жою елеулі зиян келтіруге əкеп соқтырса – үш 
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге 
немесе дəл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. 

Осы қылмыстың тікелей объектісі – ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарда орналасқан табиғи объектілерді жинау мен 
қорғауға байланысты қоғамдық қатынастар. 

Заты – мемлекетпен қорғауға алынған табиғи кешендер. 
Табиғи кешендерге қорықтар, заказниктер, ұлттық табиғи 
парктер жəне өзге де осындай аумақтар жатады.  

Бұл қылмыстың объективтік жағы елеулі зиян келтіруге 
əкеп соқтырған осы аумақтардың режимін бұзуда көрінеді. 
Режимді бұзу мен заң шығарушы ең кең қоғамдық-қауіпті 
əрекеттер спектірін: жою, зақым келтіру, ластау, кесу, суға 
бастыру жəне т.б. айтады. 
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Субъективтік жағы – кінəнің қасақаналық түрінде (тікелей 
жəне жанама) көрінеді. 

Субъектілері – лауазымды тұлғалар жəне ақыл-есі дұрыс  
16 жасқа толған азаматтар.  

Жалпы, қорытындылай келе, экологиялық қылмыстар – 

қылмыстық құқықта қоршаған ортаға нұқсан келтіретін қылмыс 
түрі. Экологиялық қылмыстарға шаруашылық қызмет пен өзге 
де қызметке қойылатын экологиялық талаптардың бұзылуы, 
экологиялық тұрғыдан қауіпті химиялық, радиоактивті жəне 
биологиялық заттарды өндіру мен пайдалану кезінде, микро-

биологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен жұмыс 
істеу кезінде сақталуға тиіс қауіпсіздік ережелерінің, ветери-

нарлық ережелердің, өсімдіктердің аурулары мен зиянкестеріне 
қарсы күресу үшін белгіленген ережелердің бұзылуы, суды 
ластау, бітеу, сарқу, теңіз аясын ластау, Қазақстан Республика-

сының құрлықтық қайраңы жəне айрықша экономикалық 
аймағы туралы заңдардың бұзылуы, жануарлар дүниесін қорғау 
ережелерін бұзу, су жануарлары мен өсімдіктерін заңсыз алу, 
заңсыз аңшылық, жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін 
жəне құрып кету қаупі төнген түрлерімен заңсыз əрекет жасау, 
ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, ормандарды жою немесе 
зақымдау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимінің бұзы-

луы, экологиялық ластау зардаптарын жою шараларын қол-

данбау, т.б. жатады. 
Экологиялық құқық бұзушылық үшін əкімшілік жауап-

кершілік. Əкімшілік құқық бұзушылық – бұл азаматтардың, 
лауазымды тұлғалардың əкімшілік құқық бұзғаны үшін заң 
алдындағы жауаптылығының түрі.  

Əкімшілік жауапкершілікке мынадай белгілер тəн: 
1) құқықтық тəртіпті бұзудан қорғау құралы болып табы-

лады; 
2) əкімшілік жауапкершілікті заңдар, заң күшіндегі  актілер 

немесе олардың əкімшілік құқық бұзушылық туралы нормалары 
белгілейді; 

3) əкімшілік жауапкершіліктің негізі – əкімшілік құқық бұ-

зушылық; 
4) əкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін əкімшілік 

жаза қарастырылған; 
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5) əкімшілік жазаны  мемлекеттік басқару органдары жəне 
олардың лауазымды тұлғалары өздеріне бағынышты емес құқық 
бұзушыларға қолданады; 

6) əкімшілік жазаны қолданғанда бас бостандығынан айы-

рылмайды жəне жұмыстан шығару негізі болып табылмайды; 
7) əкімшілік жауапкершілік шараларын əкімшілік құқық бұ-

зушылық туралы істер бойынша  реттейтін заңға сəйкес қолда-

нады. 
Əкімшілік құқық бұзушылықтың  белгілері: 
1) қоғамға қауіптілігі; 
2) құқыққа қайшылық; 
3) кінəлілік; 
4) жазаланушылық; 
5) жаппай көпшілікте өріс алуы. 

Əкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы – бұл əкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлғаны жауапкершілікке тарту үшін 
жеткілікті жəне қажетті заңмен белгіленген  белгілердің жиын-

тығы. Егер осы заңды құрамның барлық белгілері болғанда ғана 
əрекет  құқық бұзушылық деп танылады. Ол мынадай 4 эле-

менттен тұрады: 
1) əкімшілік құқық бұзушылық субъектісі; 
2) əкімшілік құқық бұзушылық объектісі; 
3) əкімшілік құқық бұзушылықтың объективті жағы; 
4) əкімшілік құқық бұзушылықтың субъективті жағы. 
Əкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі  –  əкімшілік құ-

қық бұзушылық жасаған, 16 жасқа толған жəне ақыл-есі дұрыс 

тұлға.  
Əкімшілік құқық бұзушылықтың объектісі құқық норма-

ларымен реттелетін жəне əкімшілік жауапкершілік шаралары-

мен қорғалатын қоғамдық қатынастар. 
Əкімшілік құқық бұзушылықтың объективті жағы – бұл 

əкімшілік құқық бұзушылықтың сыртқы жағын білдіретін бел-

гілердің жиынтығы. Оған мыналар жатады: 
1) құқыққа қайшы əрекет немесе əрекетсіздік; 
2) құқық бұзушылықтың сипаты (əлденеше рет жасау, қай-

талану); 
3) құқық бұзушылық уақыты (күндіз, түнде); 
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4) оның тигізген зиянды салдарлары (зиянның мөлшері 
кейде əкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық шараларын  

қолдануды анықтайды); 
5) құқық бұзушылық істеген кезде пайдаланылған құралдар 

(көлік құралы, ішімдік заттары, есірткі заттары, қару-жарақ). 
Əкімшілік құқық бұзушылықтың субъективті жағы құқық 

бұзушының істеген құқыққа қайшы əрекетіне немесе əрекетсіз-

дігіне жəне оның салдарларына ішкі, психикалық қатысы. 
Құқық бұзушылықтың  субъективті жағының міндетті белгісі – 

кінə.  Оның екі нысаны бар: қасақана жəне абайсызда. Факуль-

тативті белгілері : мақсат жəне себеп. 
Қасақана – бұл тұлғаның өзінің іс-əрекетінің құқыққа қай-

шылығын сезсе, оның зиянды салдарларын алдын ала білсе,  ол 
салдарлардың туындауын қаласа, əкімшілік құқық бұзушылық 
əдейі жасалған деп танылады. Оның екі нысаны бар; тура жəне 
жанама; 

Абайсызда – əкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға 
өзінің іс-əрекетінің зиянды салдарларының туындау мүмкіндігін 
алдын ала білсе, бірақ оның алдын алуға болатындығын ұшқары 
ойласа немесе тиісті назар аударғанда оның алдын алуға 
болатындығын, сондай салдарлардың туындау мүмкіндігін 
алдын ала білмесе, əкімшілік құқық бұзушылық абайсызда 
жасалған деп саналады. Оның екі түрі бар: немқұрайлылық пен 
менмендік. 

Сонымен, əкімшілік жауаптылық дегеніміз, бұл – əкімшілік-

құқықтық санкцияларды жүзеге асыру, уəкілетті органның 
немесе лауазымды адамның құқық бұзған азаматтар мен заңды 
тұлғаларға əкімшілік жазалар қолдануы.  

Əкімшілік экологиялық құқық бұзушылық – мемлекетте 
белгіленген экологиялық құқық тəртібіне, халықтың денсаулы-

ғы мен экологиялық қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға залал 
келтіру немесе осындай залал келтіруге нақты қауіп төндіретін 
жəне бұл үшін əкімшілік жауапкершілік көзделген заңға қайшы 
қол сұғушылық, кінəлі іс-əрекет немесе əрекетсіздік. 

Экологиялық құқық бұзушылық үшін əкімшілік жауапкер-

шілікке тартылу – мемлекеттің құзіретті органдарының жасал-

ған экологиялық құқық бұзушылық үшін əкімшілік өндіру 
шараларымен айқындалады. Мұндай органдарға сот жəне қор-
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шаған ортаны қорғау саласындағы арнаулы уəкілеттенген 
органдар (олардың лауазымды тұлғалары) жатады.

Əкімшілік жауапкершілікке əкімшілік құқық бұзушылықты 
жасаған сəтте 16 жасқа жеткен тұлғалар тартылады. Жеке 
тұлғаға əкімшілік өндіру шараларын қолдану заңды тұлғаны 
жасалған құқық бұзушылық үшін əкімшілік жауапкершіліктен 
босатпайды, сондай-ақ əкімшілік құқық бұзушылық үшін заңды 
тұлғаның əкімшілік жауапкершілікке тартылуы осы құқық 
бұзушылыққа кінəлі жеке тұлғаны əкімшілік жауапкершіліктен 
босатпайды (ƏҚКо 28-бабы). 

Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушы- 

лықтар туралы кодексінің 21-тарауы «Қоршаған ортаны қор- 

ғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы əкімшілік 
құқық бұзушылықтар» деп аталады. Бұл тарауға сəйкес құ- 

қық бұзушылықтың құрамын бірнеше топқа біріктіруге бо- 

лады: 
1. Экологиялық талаптарды орындамағаны үшін əкімшілік

жауапкершілік.
2. Экологиялық нормалар мен ережелерді бұзғаны үшін

əкімшілік жауапкершілік.
3. Қоршаған ортаны ластағаны үшін əкімшілік жауап-

кершілік.
4. Қорғау жəне пайдалану ережелерін бұзғаны үшін əкім-

шілік жауапкершілік.
5. Табиғат объектісін заңсыз жойғаны, зақымдағаны үшін

əкімшілік жауапкершілік.
6. Есеп ережелерін бұзғаны үшін əкімшілік жауапкершілік.

7. Экологиялық ақпаратты бұрмалауды жасырғаны үшін
əкімшілік жауапкершілік.

8. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, жануарлар мен
өсімдіктер дүниесі тіршілік ететін табиғи ортаны қорғау 
ережелерін бұзғаны үшін əкімшілік жауапкершілік.

9. Табиғат объектілерін пайдалану жəне беру тəртібін
бұзғаны үшін əкімшілік жауапкершілік.

10. Қалдықтарды жəне басқа материалдарды көму, өртеу,
орналастыру, сақтау. Пайдалану, тасымалдау кезінде экология-

лық ережелердің қойылатын талаптарын бұзғаны үшін əкім-

шілік жауапкершілік.
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11. Құрылыс, пайдалану тəртібін бұзғанда жəне қондыр-

ғылар мен құрылыстардың бұзылуы қоршаған ортаға зиянды 
əсерін тигізгенде немесе зиян келтіруі мүмкін жағдайдағы əкім-

шілік жауапкершілік.   
Əкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін келесі əкім-

шілік жазалар қолданылуы мүмкін:  
– ескерту жасау; 

– əкімшілік айыппұл салу; 

– əкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы немесе 
оның тікелей объектісі болған затты, сол сияқты 
əкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған 
мүлікті тəркілеу;  

– арнаулы құқықтан айыру (мысал үшін, аң аулау құқы-

ғынан); 
– əкімшілік қамауға алу; 
– Шетелдік азаматты немесе азаматтығы жоқ адамды 

Қазақстан Республикасының шегінен əкімшілік жолмен 
кетіру. 

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республика-

сының кодексі сондай-ақ лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бі-
ліктілік аттестациясынан (куəлігінен) айыруды немесе ол қызмет-

тің белгілі бір түріне не болмаса белгілі бір іс-əрекеттер жасауға 
əрекетін тоқтата тұруды; жеке кəсіпкердің қызметіне тыйым са-

луды немесе тоқтата тұруды; өз бетінше салған немесе салынып 
жатқан құрылыстарды мəжбүрлеп бұзуды, сондай-ақ заңды тұл-

ғаның қызметіне тыйым салуды немесе тоқтата тұруды көздейді.  
Қазақстан Республикасының аумағында жасалған құқық 

бұзушылыққа, егер олар Қазақстан Республикасының əкімшілік 
юрисдикциясының берген иммунитетін пайдаланбайтын болса, 
онда жалпы негізде шетелдік азаматттар мен азаматтығы жоқ 
тұлғалар əкімшілік жауапкершілікті көтереді.   

Əкімшілік жауаптылық егер құқық бұзушылықтар өзінің 
сипаты, қоғамдық қауіптілік дəрежесі бойынша заңнамаға 
сəйкес қылмыстық қудалауды талап етпейтін болса, жер заңын 
бұзғаны жəне зиян келтіргені үшін қолданылады.  

Қылмыстар мен əкімшілік əрекеттердің құрамын шектеу 
объективті жəне субъективті белгілері бойынша анықталатын 
құқыққа қарсы əрекеттің қоғамдық қауіптілігін негізге ала 
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отырып жүргізеді: залалдың (зиянның) бар болуы; іс-əрекеттің 
бірнеше реттілігі, қайталануы; айыптың формасы.  

Əкімшілік мəжбүрлеу институты кешенді əкімшілік-құқық-

тық институт болып табылады, ол мемлекеттің спецификалық 
саладағы – атқарушы биліктің құқықтық тəртіпті қамтамасыз 
ету бойынша құқық қолдануды жəне құқық қорғау қызметін 
реттеу үшін түрлі сипаттағы нормативтік белгілеулерді қолдап 

қуаттайды.  
Əкімшілік мəжбүр етудің барлық шарасы төрт топқа бөлі-

неді: жазалау шаралары, бұлтартпау шаралары, əкімшілік алдын 
ала ескерту шаралары жəне əкімшілік мəжбүр етудің құқықты 
қалпына келтіру шаралары. Жауаптылықтың негізі – бұл мем-

лекеттің бір жағынан, оның шараларын белгілеу мен қолдануға 
объективті құқығының (міндеттемелерінің) негізделуімен, екін-

ші жағынан, құқық бұзушылыққа айыптылардың субъективті 
(сонымен бір мезгілде объективті) міндеттерінің негізделуімен 
жəне өзінің құқыққа қарсы іс-əрекеттеріне жауап беруімен 
ажырағысыз байланысты. Əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің 2-бабына сəйкес, əкімшілік жауаптылықтың негізі осы 
кодекстің ерекше бөлімінде көзделген құқық бұзушылық 
құрамының барлық белгісі бар əрекетті жасау болып табылады.  

Экологиялық құқық бұзушылық үшін барынша көп тараған 
əкімшілік жазаның түрі айыппұл салу болып табылады. Əкім-

шілік құқық бұзушылық туралы кодекске сəйкес, экологиялық 
құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұлдың көлемі жеке 
тұлғаларға 50 айлық есеп көрсеткішінен аспайды, ал лауазымды 
тұлғаға – 100 айлық есеп көрсеткіші көзделген.  

Айыппұлдың нақты мөлшерін, құқық бұзушылықтың түріне 
жəне сипатына, құқық бұзушының кінəсына  жəне келтірілген 
зиянға байланысты салық салушы орган айқындайды.  

Əкімшілік жаза түрлерінің бірі ретінде шетелдік азаматтар 
мен азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының 
шегінен əкімшілік жолмен шығарып жіберу, əкімшілік қамауға 
алу, əкімшілік құқық бұзушылық жасаудың құралы немесе оның 
тікелей объектісі болған заттарды өтемін төлеп қою, не осы 
заттарды тəркілеу, сол сияқты əкімшілік құқық бұзушылық 
жасау арқылы алынған табыстарды (девиденттерді), ақшаны 
жəне бағалы қағаздарды тəркілеу, нақты тұлғаға берілген ар-
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найы құқықтан айыру (соның ішінде көлік құралдарын басқару 
құқығынан айыру), қызметтің белгілі бір түріне не белгілі бір 
əрекеттер жасауға лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, біліктілік 
аттестатынан (куəлігінен) айыру, өз бетінше тұрғызылып жатқан 
немесе тұрғызылған құрылысты еріксіз бұзу, жеке кəсіпкердің 
қызметін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу көзделген əкімші-
лік құқық бұзушылықтар туралы істерді судья қарайды (ƏҚКо).  

Əкімшілік теріс қылықтың қылмыстан айырмашылықтары-

ның критерийлері болып, ауыр нəтиженің, зардап көлемінің, 
жасалып жатқан құқық бұзушылықтың қайталануының болуы 
немесе болмауы табылады. 

Қылмыс – қоғамға қауіпті əрекет, ал əкімшілік теріс қылық 
– қоғамға зиянды əрекет. Экологиялық əкімшілік құқық бұзу-

шылық – бұл құқыққа қарсы, кінəлі, заңда көрсетілген, белгі-
ленген экологиялық құқықтың тəртіпті бұзатын іс-əрекет. 

Əкімшілік-құқықтық жауапкершілік тəртіптік жауапкерші-
лікке қарағанда ведомстволық сипатта болады, өйткені ол 
кəсіпорынның  əкімшілігімен емес, арнайы уəкілдігі бар орган-

дармен қолданылады. 
 

Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін азаматтық-құ-

қықтық жауапкершіліктің түсінігі жəне түрлері 
Қоғамның қазіргі заманғы кезеңіндегі жауапкершіліктің 

маңыздыларының бірі – азаматтық-құқықтық жауапкершілік бо-

лып табылады.   
Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің мақсаты – құқық 

бұзушының есебінен немесе басқаның құқық бұзушылығына 
жауапты тұлғаның есебінен бұзылған мүліктің жағдайын 
қалпына келтіру болып табылады.  

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік – бұл азаматтық құқық 
пен міндеттемелерді бұзушыларға құқық бұзушылық болғанға 
дейінгі жай-күйді қайта қалпына келтіруді мақсат ететін, қол-

данылатын мүліктік сипаттағы іс-шаралардың жүйесі. Азамат-

тық-құқық бұзушылық іс-шаралар жүйесіне шығындардың 
орнын толтырудың екі түрі кіреді (моральдық зиянның орнын 
толтыру) жəне санкциялар.  

Қолданылатын осы екі түрдің негіздеу белгілері бойынша 
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті шартты, яғни зиян кел-
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тіргені үшін жəне деликті (негізделмеген байыту) деп қа-

растыруға болады. 
Такса ұғымы тауардың бұрын белгіленген бағасы немесе бір 

нəрсенің төлемінің нормасы. Экология саласында таксалық əдіс 

– шығындарды есептейтін жалғыз ықтимал нұсқа. Бұл жерде 
такса заңсыз алынған өнімнің сол немесе басқа да бір түрінің 
əрбір данасы үшін өтем мөлшерін нақты айқындап береді. Бұл 
сомаға заңсыз алынған немесе табиғи объектіні жоюға байла-

нысты: алынбаған өнімнің (ағашты, жүнді, етті жəне т.б.), таби-

ғи объектіні жақсарту үшін салынған салымдардың жұмсалма-

ған шығындары, объектінің бұрынғы жай-күйін қалпына кел-

тіруге жұмсалатын шығындардан туындаған кері салдардың 
бəрінің құны кіреді.   

ҚР Үкіметінің 04.09.2001 жылғы Қаулысымен жануарлар 
дүниесін қорғау, пайдалану жəне молықтыру туралы заңнаманы 
бұзғаны, келтірілген залалдың орнын толтырудың, əр түрі үшін 
такса бойынша есептелетін (бір килограмм үшін) мөлшері  ай-

лық есеп көрсеткішімен белгіленді.  
Таксалар – бұл мүліктік-құқықтық санкциялар, оның негізгі 

қызметі – табиғи ресурстарды құқыққа қайшы пайдаланумен 
келтірілген зиянды өтеуде. Такса көлемі келтірілген зиянға 
байланысты. Такса алдын ала есептеліп жəне ақшалай сома 
түрінде қабылданған шығын көлемі. Такса құрамына мынадай 
құрамалар кіреді: табиғи объектілерді қайта жаңғыртуға кеткен 
шығындар. 

Таксалық жауаптылық белгіленген сотқа дейінгі əрекеттерді 
жасауды жалғастырады: құқық бұзушылар хаттама немесе типтік 
актілер толтыру, зиянды өтеу туралы талап қою, ал ол ерікті 
орындаудан бас тартқан кезде мемлекеттік органдармен мəжбүрлі 
түрде қамтамасыз етіледі. Зиянды өтеу талабына қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы арнайы органдар ғана қоюға құқығы 
бар. Шығынның сомасы мемлекет пайдасына алынады. 

Таксалық жауаптылық табиғат объектілеріне зақым келген 
немесе олар жойылған жағдайда туындайды. Мұндай тез арада 
жойылатындарға тірі табиғат объектілері, өсімдіктер жəне 
жануарлар дүниесі жатады. 

Таксалар жер үстіндегі сүтқоректілерге, құстарға, бауыры-

мен жорғалаушы қосмекенділерге, жəндіктерге, өрмекші тəріз-



201 

ділерге, балықтарға, теңіз сүт қоректілері мен су омыртқасыз-

дарына анықталған. Мысалы, ілбісті жойғаны үшін залалды өтеу 
– 2000 айлық есеп көрсеткіш, сұңқарға – 700 айлық есеп 
көрсеткіші, бекіре, шоқыр, бекіре гибридтері, уылдырықтыларға 
«бір килограмы үшін) – 5 есеп көрсеткіші жəне т.т. Таксалық 
жауапкершілік орман заңнамасын бұзғаны үшін де белгіленген. 
ҚР Үкіметі 31 мамыр 2007 жылы Қазақстан Республикасының 
Орман заңнамасын бұзу арқылы келтірілген залал мөлшерін 
есептеу базалық ставкаларын белгіледі.    

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы заңсыз кесуге 
базалық ставкалар екі есе ұлғайтылады.   

Жалпы, азаматтық-құқықтық жауаптылық бірінші кезеңде 
зиянды заттай өтеу жəне болмаған жағдайда ақшалай өтеуді 
қарастырады. 

Мұндай жауаптылық түрі – құқық бұзушыға қоршаған 
ортаға жəне де нақты табиғат пайдаланушыға келтірген залалды 
өтеу міндеттілігінде көрінеді. Азаматтық заңдарға сəйкес жеке 
тұлғаға немесе ұйымның мүлкіне келтірілген зиянды залал 
келтірген тұлғалар толық көлемде өтейді. Кəсіпорын еңбек 
міндеттерін орындау кезінде жұмыскерлердің кінəсімен келті-
рілген зиянды өтеуге міндетті. Жауапты тұлға зиянды заттай 
өтейді немесе шығындарды толығымен өтеу арқылы орнын 
толтыруы керек. 

Азаматтық-құқықтық жауаптылық бірінші кезеңде зиянды 
заттай өтеу жəне болмаған жағдайда ақшалай өтеуді қарасты-

рады. 
Мұндай жауаптылық түрі – бұзушыға қоршаған ортаға жəне 

де нақты табиғат пайдаланушыға келтірген залалды өтеу мін-

деттілігінде көрінеді. Азаматтық заңдарға сəйкес жеке тұлғаға  
немесе ұйымның мүлкіне келтірілген зиян залал келтірген 
тұлғалармен толық көлемде өтелуге жатады. Кəсіпорын еңбек 
міндеттерін орындау кезінде жұмыскерлердің кінəсімен келті-
рілген зиянды өтеуге міндетті. Зиянды жауапты тұлға оны 
заттай өтеуге немесе шығындарды толығымен өтеу арқылы 

орнын толтыруы керек. 
Қоршаған ортаға жоғары дəрежелі қауіп төндіруге бай-

ланысты жұмыс жүргізетін кəсіпорын, мекеме, ұйымдар зиян 
келтіргенде, залал толық көлемде алынады. 
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Азаматтық-құқықтық жауаптылықтың тікелей мақсаты – 

азаматтық құқықтық экологиялық құқық бұзушылықтардан 
толық немесе бір бөлігінде ескерту жəне осындай бұзушылық-

тардан келетін зиянды өтеу.   
Өтемақы  көлемін анықтауда, оған:  
– инфляцияны есепке ала отырып меншік құқығын немесе 

жер пайдалану құқығын сатып алу сомасы; 
– учаскеде орналасқан жеміс ағаштарын жəне көпжылдық 

егістіктерді қоса алғандағы қозғалмайтын мүліктің на-

рықтық бағасы; 
– жер учаскесін игерумен, қорғау жұмыстарын жүргі-

зумен, топырақ, құнарлылығын көтерумен жəне өзге де 
шығындармен байланысты шығындардың инфляцияны 
есепке алғандығы құнды; 

– жер учаскесін алуға байланысты меншік иесіне немесе 
жер пайдаланушыға келтірілген барлық шығындар, 
үшінші жақтар алдындағы міндеттемелерді уақытынан 
бұрын тоқтатуға байланысты шығындарды қоса ал-

ғанда; 
– алынбай қалған пайда. 
Келтірілген шығындарға өтемақы көлемін анықтау үшін 

таксаның жеті түрі белгіленген. Ол таксалар орман шаруашы-

лығына келтірілген шығындарды өтеу көлемін есептеу үшін:  
1) ағаштарды, екінші дəрежелі орман материалдарын 

дайындау; 
2) ағаш дайындауға байланысты емес егістіктерге зақым 

келтіру; 
3) орман питомниктерін, плантацияларын, бақтарын жою 

немесе зақым келтіру; 
4) барлық санаттағы орман қорларының жерлерін заңсыз 

пайдалану жəне зақым келтіру; 
5) кішігірім архитектуралық формалар, коммуникациялар 

объектілерін жою жəне зақым келтіру немесе ормандарды ластау; 
6) орман фаунасының өмір сүретін ортасына зақым келтіру; 
7) Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктерді заңсыз алу. 
Өрт қою немесе отты салақ пайдалану нəтижесінде орманды 

жою немесе зақым келтіруде залал сомасына отты сөндіруге 
кеткен шығындар қосылады, оған орай плантацияларды, ағаш-
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тарды жəне т.б. өрт қою арқылы жою немесе зақым келтіру 
кезінде такса үш есе көбейтіледі.  

 

Экологиялық құқық бұзушылық үшін тəртіптік жауап-

кершілік 

Экология заңдарын бұзғаны үшін жауапкершіліктің келесі 
түрі – тəртіптік жауапкершілік, экологиялық құқықтық тəртіпті 
бұзатын абайсызда жасалатын, тəртіптік жауапкершілік көзделе-

тін əрекет немесе əрекетсіздік нəтижесінде пайда болады.  
Тəртіптік жауапкершілік – қызмет бабы қатынастары сала-

сында қолданылады. Тəртіптік жауаптылық – еңбек заңдары 
белгілеген жаза, ол тəртіптік құқық бұзушылық жасағаны үшін 
салынады. Тəртіптік жауаптылыққа тартудың тікелей негізі – 

экологиялық жəне табиғи ресурстық заң нормаларын бұзу 
нəтижесі болған, лауазымды тұлғаның өзінің еңбек міндеттерін 
орындамауы немесе тиісінше орындамауы. Еңбек заңдарына 
сəйкес, тəртіптік жауапкершілікке бағыну тəртібі бойынша 
тартылады, яғни оны бастық егер де тікелей бұзақылық үстінде 
ұстайтын болса, өзінің жұмысшысына жүктейді.  

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына 
сəйкес, кінəлі адамдарға тəртіптік жауаптылықтың келесі түр-

лері қолданылады:   
1) ескерту;   
2) сөгіс;  
3) қатаң сөгіс;  
4) Кодексте белгіленген жағдайларда еңбек шартын жұмыс 

берушінің бастамасы бойынша бұзу түріндегі тəртіптік жаза 
қолданылады. 

 Заңмен жəне заңды тұлғалардың тəртіп жөніндегі жарғыла-

рымен тəртіптік жауаптылықтың басқа да түрлері көзделуі мүмкін. 
Сонымен қатар құқық бұзушыларға белгіленген тəртіпте шағымда-

нуға құқық берілген. Экологиялық пайдалану саласында тəртіптік 
жауапкершілік, жұмыскердің өзінің еңбек міндеттемелерін орын-

дау барысында жасаған экологиялық талаптарды бұзғаны үшін 
туады (егер бұл талаптарды орындау оның еңбек шартымен немесе 
əкімшіліктің уақытша тапсыруы бойынша жүктелген болса). 

Тəртіптік жауаптылықтың объектісі екіжақты еңбек тəр-

тібінің ережелері жəне қоршаған орта. 
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Экологиялық тəртіптерді бұзған адам тəртіптік жауапты-

лыққа, оның əрекеттерінің нəтижесінсіз-ақ тартылады.
Тəртіптік теріс қылық көрсеткен, экологиялық құқық бұзу-

шылықты жасаған жұмыскер, қызметкер немесе лауазымды
адам тəртіптік жауаптылықтың субъектісі болып табылады.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы арнайы органдардың, 
жерді, суларды, жер қойнауын, ормандарды қорғау жөніндегі 
мемлекеттік инстанциялар жұмыскерлерінің тəртіптік жауапты-

лығы арнайы заңдармен реттеледі. 

Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік

Жауапкерші-
лік түрі

Жаза Негіздеме Жауапты�

��р
Əкімшілік Ескерту, айыппұл, зат-

ты тəркілеу (құқық 
бұзған қару); жұмыс 
істеу құқығынан айыру; 
əкімшілік қамауға алу.

ҚР Əкімшілік 
құқық 
бұзушылық 
кодексі

Заңды жəне 
жеке тұлға-
лар

Азаматтық-

құқықтық
Шығынды, зиянды 
өтеу, келтірген зиянды 
түзеу

ҚР Азаматтық-

құқықтық заңы
Заңды жəне 
жеке тұлға-
лар

Дисци-

плинарлық
Ескерту, сөгіс беру, 
қатаң сөгіс, сыйақыдан 
айыру, жұмыстан боса-
ту

Еңбек заңы Қызметтегі 
тұлғалар

Қылмыстық Қылмыстық жазалау, 
қамауға алу жəне т.б.

ҚР Қылмыс-

тық заңы
Заңды жəне 
жеке тұлға-
лар

Тəртіптік жауапкершіліктің басқа жауапкершіліктерден 
ерекшелігі төмендегідей:

– Тəртіптік жауапкершілік тек жеке тұлғаларға қатысты
қолданылады;

– Тəртіптік жауапкершілік өзге заңды жауапкершілік түр-

лерімен қатар қолданылады;
– Тəртіптік жауапкершілік жұмыскердің жұмыс уақыты

кезінде жасалған теріс қылығы үшін қолданылады. Яғни
жұмыскердің жұмыстан тыс уақытта немесе демалыс
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уақытында жасаған теріс қылықтары үшін өзге жауап-

кершілік түрлері қолданылады; 
– Субъектісі тек қана жұмыс істеп жүрген жұмысшы; 
– Тəртіптік жауапкершілікте жұмыс істеп жүрген уақы-

тында жауапкершілік заңдарын бұзғаны үшін қолданы-

лады; 
– Тəртіптік жауапкершілік ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс жəне 

жұмыстан шығару сияқты жазалау шараларын қолдану-

мен ерекшеленеді; 
– Тəртіптік жауапкершілікке тарту – Қазақстан Респуб-

ликасының қолданыстағы Еңбек кодексімен жəне белгілі 
бір ұйымның жарғысына сəйкес жасалған ішкі тəртіп 
ережелерімен реттеледі.   

Экологиялық зиянның түсінігі мен түрлері. Табиғи ре-

сурстарға келтірілген зиянды өтеудің тəртібі. Соңғы жылдар 
ішінде табиғат ресурстарын пайдаланудың артуына байланысты 
адамзаттың табиғатқа тигізетін əсері өте күшейді. Адамзат 
өндірістік қызмет процесіне барған сайын табиғатты елеулі 
өзгерістерге ұшыратушы, табиғаттағы геологиялық жүйенің зат 
алмасуының тепе-теңдік құрылымын бұзушы қуатты фактор 
ретінде көрінеді. 

Қазіргі кездегі қоғамның дамуы айналадағы қоршаған 
ортаны пайдаланумен тікелей байланысты, яғни адамзат тір-

шілігіне қажетінің барлығын табиғаттан алады. Бұл жағынан 
алғанда табиғат – табиғи қажеттілікті қамтамасыз ететін таңға-

жайып құбылыс. Ғылым мен техниканың жетілуі, өндірістің 
қарқындап дамуы, жерасты қазба байлықтарын кеңінен пайда-

лану, транспорт түрлерінің көбеюі қоршаған ортаны түрлі хи-

миялық қосылыстармен ластауда. Мұндай химиялық қосы-

лыстардың көбінің токсиндік жəне концерогендік қасиеттері 
биосфералық тепе-теңдіктің бұзылуына, климаттың өзгеруіне, 
ауыл шаруашылығы өнімдер өнімділігінің төмендеуіне жəне 
халықтың денсаулығының нашарлауына əсерін тигізеді. Ток-

синдік жəне концерогендік қосылыстар клетка құрамына еніп, 
ДНК молекуласына əсер етеді, хромосомаларын бұзып, нəти-

жесінде ағзалардың тіршілік ету қабілеттігін төмендетеді. 
Нəтижесінде, елімізде қазіргі таңда терең жəне тұрақты 

теріс өзгерістерімен сипатталатын қолайсыз экологиялық жағ-
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дай туып отыр. Ресурстарды өндіру жəне пайдалану барысын- 

да қоршаған ортаға жүктелген ауыртпашылықтар ұлғая түсті. 
Оның себебін көптеген факторлардан іздеуге болады, таби- 

ғи ресурстарды ретсіз, тиімсіз пайдалану жəне өзге де жағдай-

лар. 
Қазақстан территориясының өте үлкен бөлігі əртүрлі фак-

торлардың əсерінен кешенді ластанған. Мысалы, ауаның, судың, 
жердің əртүрлі өндірістік зиянды қалдықтармен, улы газдармен 
жəне тағы басқа да факторлармен ластануы. Оған полигондар-

ды, сынақ алаңдарын, «Байқоңыр» ғарыш кешенін, ірі тау-кен 
өндірістерін, Балқаш, Арал, Каспий суларындағы экологиялық 

апаттарды, мыңдаған өндірістік кəсіпорын, зауыттар мен фабри-

каларды қосатын болсақ, Қазақстан территориясының апат 
алаңы екенін байқауға болады. Сəйкесінше, қазіргі таңда елдегі 
экологиялық жағдаяттың нашарлауы алаңдаушылық туғызады. 
Экологиялық мəселелер адамзат үшін маңыздылығымен-ақ 
елеусіз алдыңғы шепке шықты. 

Жалпы, қоршаған табиғи орта – адамның өміріне, тіршілік 
ету жағдайына жəне денсаулығына əсер ететін табиғи компо-

ненттердің жиынтығы. Қоршаған табиғи ортаның компонент-

теріне атмосфералық ауа, сулар, топырақ, жер асты байлықтары, 
жануарлар жəне өсімдіктер əлемі жатады. Қоршаған ортаны 
ластау – адамның шаруашылық қызметінің нəтижесінде, қатты, 
сұйық жəне газ тəріздес қалдықтарды табиғи ортаға: атмосфе-

раға, гидросфераға, топыраққа шығару; қоршаған ортада қажет 
емес физикалық факторлардың: шудың, жылудың, сəуле шы-

ғаратын радиацияның, ультрадыбысты толқындардың, тербеліс-

тердің пайда болуы нəтижесінде қоршаған ортаның физикалық-

химиялық қасиеттерінің өзгеруі.  
80-жылдардың басында «экологиялық құқық бұзушылық» 

жəне «экологиялық зиян» ұғымдарының теориялық маңызына 
танымал ғалым С.Б. Байсалов ден қойған. Қазақстандық құқық-

тық əдебиеттерде экологиялық құқық бұзушылықтар үшін 
заңдық жауапкершілік мəселелері туралы жекелеген зерттеулер 
орын ала бастады жəне экологиялық зиянды өтеудің кейбір 
аспектілері де көрініс тапты. 

Экологиялық құқық бұзушылықтардан келген зиян ұғымын 
қарастырғанда құқық бұзушылық бағытталған объекті ұғымы да 
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қарастырылады, себебі құқық бұзушылық объектісіне құқыққа 
қарсы əрекет жасау нəтижесінде зиян келтіріледі. 

Заң əдебиеттерінде зиянсыз құқық бұзушылықтың болмай-

тындығы туралы өте орынды айтылған, қол сұғылатын объект 
қоғамдық қатынастар болып табылатындықтан, барлық құқық 
бұзушылықтар қандай да бір мөлшерде зиян алып келеді. Кейбір 
жағдайда экологиялық құқық бұзушылықтың объектісі деп 
материалдық жəне материалдық емес құндылықтар, нақтырақ 
айтсақ, табиғи объектілер, заңмен ластанудан, жұтаңдану мен 
бұзылудан қорғалатын қоршаған орта, сонымен қатар адам 
денсаулығы мен қоршаған орта сапасына тəуелді материалдық 
байлықтары танылады.                                           

Заң əдебиеттерінде осы тұрғыда əртүрлі көзқарастар қалып-

тасқан. Б. Ерофеев «экологиялық құқық бұзушылық объектісін 
адам мен қоғамның тіршілік ету ортасымен өзара байланысты 
тиімді өмір сүруі үшін жағдайларды қамтамасыз ету тұрғы-

сынан алғандағы қоғамдық қатынастар» деп қарастырады. Қыс-

қаша айтатын болсақ, қолайлы қоршаған ортаға қатысты қаты-

настар. 
С.Д. Бекишеваның тұжырымы бойынша, қоршаған ортаның 

сапасы мен жай-күйін қамтамасыз етуге жəне сақтауға байла-

нысты қоғамдық қатынастар экологиялық құқық бұзушылықтың 
объектісі болып табылады. М.М. Бринчук «экологиялық құқық 
бұзушылық объектісі деп – құқық нормаларымен қорғалатын 
жəне реттелетін жалпы алғандағы қоршаған орта мен оның 
жекелеген компоненттеріне қатысты қоғамдық қатынастар» деп 
есептейді. Осы экологиялық құқық бұзушылықтың мазмұнына 
кіретіндер: табиғи ресурстарға меншіктік қатынастар; табиғат 
пайдалану бойынша қатынастар; қоршаған ортаны зиянды 
əсерлерден қорғау; адам мен азаматтың заңды мүдделері мен 
экологиялық құқықтарын қорғау.  

Ал, енді қоршаған ортаға келтірілген экологиялық зиян 
мəселесін қарастырсақ. Экологиялық құқық бұзушылықтың ең 
маңызды белгісі – табиғи ортаны ластауынан, қоршаған табиғи 
ортаның жүдеуінен, оның экологиялық байланыстарының бұзы-

луынан көрініс табатын экологиялық зиян. Экологиялық зиянды 
өтеудің мүмкіндіктері мен құқықтық тетіктері қазіргі таңда 
өзекті мəселелердің бірі екені мəлім. Жалпы, экологиялық 
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құқық бұзушылықтың ерекшелігі болып құқық бұзушылықтың 
салдарынан экологиялық, сондай-ақ экономикалық құндылығы 
бар объектілерге зиян келтірілетіндігінде.  

Экологиялық зиянды екі түрге бөліп қарастыруға болады: 
– заңдық – əлеуметтік мағынасында, зиян – экологиялық 

құқықтық тəртіпке зиян келтірілуі. Экологиялық құқық-

тық тəртіп – экологиялық құқықтық нормалармен рет-

телетін жəне бекітілген қоғамдық қатынастардың тəртіп-

тілік, ұйымдық тəртібі. 
– фактілік мағынасында, зиян – қоршаған табиғи ортаның 

сапалық жағдайының нашарлауы немесе оның сандық 
көрсеткіштерінің төмендеуі, азаюы. 

Осы тұрғыда əлеуметтік-заңдық мағынасындағы зиян егер 
фактілік зиян болмаған, яғни субъективтік құқықтарының бұзы-

луы, мүліктік жəне мүліктік емес құндылықтарының төмендеуі 
жағдайында туындайды. 

Экологиялық зиянның анықтамасын анықтауда көпте- 

ген пікірлер қалыптасқан. Осыған орай, қазақстандық ғалым  
Л.Қ. Еркінбаева экологиялық зиян – қоршаған ортаның ласта-

нуының сапасының төмендеуі, табиғи ресурстардың бүлінуі 
немесе жойылуы, азматтардың шаруашылық немесе өзге де қыз-

мет түрлерін жүзеге асыру барысында табиғи экологиялық бай-

ланыстардың бұзылуы деп көрсетеді. Ресейлік ғалым, профессор 
В.В. Петров экологиялық зиянды екі түрге бөліп қарастыра- 

ды, яғни экологиялық зиян жəне экономикалық зиян. Сонымен, 
экологиялық зиян дегеніміз – бұл антропогендік іс-əрекеттер- 

дің зардабынан болған қоршаған ортадағы жағымсыз өзгеріс- 

тер.  
Д.Л. Байдельдинов табиғатқа келтірілген зиянды екі топқа 

бөлуді, экономикалық зиян жəне экологиялық зиян деп қарас-

тыруды ұсынады. Сəйкесінше, «Табиғатқа келтірілген зиянды 
экономикалық жəне экологиялық зиян деп жіктеу классифи-

кациясы бар. Экономикалық зиян табиғат пайдаланушылардың 
мүліктік мүдделерін қамтиды жəне материалдық саптауға жа-

тады. Мұндай зиянды қалпына келтіру азаматтық-құқықтық 

жауапкершілік ережелеріне сай жүргізіледі. Ал, экологиялық 
зиян табиғаттың жағдайын қарастырады. Экологиялық зиянды 
қалпына келтіру ақшалай төлем жасау жолымен емес, табиғат 
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объектілерін табиғи қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу 
арқылы жүзеге асырылады».  

Экономикалық зиян мен экологиялық зиян өзара тығыз бай-
ланысты. Экономикалық зиян өтемақы, залалдың орнын толты-
ру арқылы жүзеге асырылатын болса, экологиялық зиян əр 
уақытта келтірілген зиянды ақшалай көлемде анықтау немесе 
бұзылған мүлікті қайта табиғи түрінде қалпына келтіруге келе 
бермейді.  Егер ормандарда өрт орын алса, ол түтін, шаң-тозаң 
арқылы атмосфералық ауаны ластай отырып экологиялық зиян 
келтіреді. Экологиялық зиян құқық бұзушылық орын алған 
жағдайда бірден емес, біршама уақыт өткеннен кейін пайда бо-
луы да мүмкін. Экологиялық зиянның бұл ерекшелігі шығын-

дардың туындауымен, яғни оны анықтау барысында қиындық 
туғызары анық. Осыған орай мемлекеттік табиғат қорғау орган-
дары қандай жағдай болса да, қандай да бір зиянның келетіні 
туралы ескертпелер беріп отыруы қажет. Экологиялық зиянның 
ең қауіптісі болып антропогендік зиян танылады. Яғни өз 
кезегінде бұл адам денсаулығына келтірілетін зиянның түрі 
адам дамуының физиологиялық жəне генетикалық жағдайла-

рының нашарлауына алып келеді. Осы тұрғыда, азаматтық 
заңнамаларға сəйкес, азаматтар мен заңды тұлғалардың мүлiктiк 
немесе мүлiктiк емес игiлiктерi мен құқықтарына заңсыз iс-

əрекеттермен келтiрiлген зиянды, оны келтiрген тұлға толық 
көлемiнде өтеуге тиiс. 

Б.Ж. Абдраимов пен Е. Жарылқасынның көзқарастары 
бойынша «экологиялық зиян дегеніміз – бұл қоршаған ортаны 
қорғау туралы заңнамалардың бұзылуы салдарынан қоршаған 
ортаның сапалық жағдайының нашарлауы, не болмаса негативті 
экологиялық салдармен байланысты табиғи ортаның сандық 
көрсеткіштерінің азаюы, сондай-ақ адам өмірі мен денсаулығын 
қоса алғандағы, заңмен қорғалатын материалдық жəне мате-

риалдық емес құндылықтардың азаюы». 
Профессор М.М. Бринчук экологиялық зиян демографиялық 

саланы да қамтиды, яғни өмір сүру ұзақтығының қысқаруымен, 

дүниеге нəресте əкелу деңгейінің төмендеуімен байланысты-

рады. 
Осылайша, экологиялық зиян деп – қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңнамаларды бұзу немесе негативті экологиялық 
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салдарға ұшырататын сандық көрсеткіштердің төмендеуі, сон-

дай-ақ заңмен қорғалатын адам өмірі мен денсаулығын қоса 
алғандағы материалдық жəне материалдық емес құндылық-

тардың төмендеуіне байланысты қоршаған орта жағдайларының 
сапалық жəне сандық көрсеткіштерінің нашарлауын жəне 

төмендеуін  түсінеміз.Cондай-ақ бұл зиянды толық түрде өтеуге 
мүмкіндік жоқ, себебі келтірілген зиянды нақты бағалау мүмкін 
емес. Экологиялық зиянды өтеудің екі əдісі бар: тікелей жəне 
жанама түрі. Залалды экономикалық бағалаудың тура əдісі 
неғұрлым тиімді инженерлік, ұйымдық-техникалық жəне тех-

нологиялық іс-шаралар арқылы қоршаған ортаны қалпына кел-

тіруге, жұтаңдаған табиғи ресурстардың орынын толтыруға, тірі 
организмдерді сауықтыруға қажетті нақты шығындарды анық-

таудан тұрады. Залалды тура əдіспен экономикалық бағалау 
кезінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган-

ның лауазымды адамдары тəуелсіз сарапшыларды тарта алады. 
Сарапшылар ретінде экологиялық аудиторлар, жобалау, инже-

нерлік жəне ғылыми ұйымдардың мамандары қатыса алады. 
Тəуелсіз сарапшылар жұмысына ақы төлеу жөніндегі міндет 
қоршаған ортаға залал келтірген тұлғаға жүктеледі. 

Залалды экономикалық бағалаудың жанама əдісі залалды 
экономикалық бағалаудың тура əдісін қолдану мүмкін болмай-

тын жағдайларда қолданылады. Залалды экономикалық баға-

лаудың жанама əдісі қоршаған ортаға əсер ету түрлеріне қарай 
залалды əрбір ингредиент бойынша жинақтау жолымен айқын-

далады. 
Экологиялық қылмыстармен келтірілген шығынның орнын 

толтыру сомасы мемлекет кірісіне, ал зиян тікелей жеке не заң-

ды тұлғаға келтірілген жағдайда – олардың пайдасына өндірі-
летінін соттардың назарда ұстауы қажет.  

Заңсыз олжаланған өнімдер, мысалы, аңдар, құстар, балық-

тар, ағаштар, бағалы аң терілері жəне жануарлар дүниесінің 
басқа да өнімдері алынуға жатады. Алып қою мүмкін болмаған 
жағдайда (құқық бұзушы пайдаланып қойған немесе сатып 
жіберген, жарамсыз болып қалған жəне т.б.) оның құны жануар-

лар дүниесін пайдалану үшін төлем ставкалары бойынша 
жауапкерден өндірілуі тиіс. Экологиялық қылмыс жасау нəти-

жесінде олжаланған өнімді сатудан түскен сома шығынды өтеу 
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есебіне жатқызылмайды, ол қылмыстық жолмен олжаланған 
мүлік ретінде құқық бұзушыдан өндіріледі не мемлекет кірісіне 
алынады.  

Заңсыз жолмен дайындалған сүректер немесе орман пайда-

лану өнімдерінің басқа да түрлері (шайыр, сүрек шырындары, 
екінші дəрежелі сүрек ресурстары) алуға жəне мемлекеттік меке-

менің не тергеу орны немесе соттың істі қарау орны бойынша 
əрекет ететін заңды тұлғаның мəртебесі бар ерекше қорғалатын 
табиғат аумағы мекемесінің балансына берілуге жатады.  

Экологиялық зиянның негізгі нысандарына табиғи ресурс-

тарды ластау, жою, табиғи экологиялық жүйенің бұзылуы жа-

тады.  
Экологиялық құқық бұзушылықтар жасаған тұлғалар өздері 

келтірген залалды өтеуге міндетті. Демек: 
1) табиғи ресурстарды жою мен бүлдірудің; 
2) табиғи ресурстарды өз бетімен жəне ұтымсыз пайдаланудың; 
3) қоршаған ортаны өз бетімен ластаудың, оның ішінде ава-

риялық, келісілмеген жаппай шығарындылар мен төгінділердің, 
өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын орналастырудың; 

4) қоршаған ортаны нормативтен тыс ластаудың салдары-

нан қоршаған ортаға, азаматтардың денсаулығына, жеке жəне 
заңды тұлғалардың, мемлекеттің мүлкіне келтірілген залал өте-

луге тиіс. 
Сондай-ақ қызметі қоршаған ортаға жоғары қауіптілікпен 

байланысты жеке жəне заңды тұлғалар, егер зиянның еңсеріл-

мейтін күш немесе жəбірленушінің теріс пиғылы салдарынан 
туындағанын дəлелдей алмаса, жоғары қауіп көзі келтірген 
зиянды өтеуге міндетті.  

Экологиялық құқық бұзушылық салдарынан келтірілген 
шығындарды өтеу барысында өзіндік əдіс-тəсілдер қолданыла-

ды. Олар төмендегідей: 
1) бұзылған, зиян шеккен мүлікті табиғи түрде қалпына 

келтіру; 
2) табиғат пайдаланушыға келтірілген зиянды өтеттіру; 
3) қоршаған ортаны сауықтыру мақсатында жекелеген та-

биғи ресурстарды қайта өңдеу, қалпына келтіру. 
Қоғамдық пайдалы қызметті жүзеге асыру барысында таби-

ғи ортаға ықпал ету қалыпты экологиялық тəуекел ұғымымен 
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байланысты. Қалыпты экологиялық тəуекел шарттарын сақта-

мау табиғат пайдаланушы қызметін шектеуге немесе тоқтата 
тұруға алып келеді. Бұл жағдайда қоршаған табиғи ортаға кел-

тірілген экологиялық зиян шағым беру тəртібімен өтетірілуге 
жатады, ал өз кезегінде кінəлі жеке немесе лауазымды тұлғалар 
келтірілген зиянның қауіптілік деңгейі мен көлеміне байланыс-

ты қылмыстық немесе əкімшілік жауапкершілікке тартылуы 
мүмкін. 

Жалпы, экологиялық зиян – қоршаған ортаны ластау немесе 
табиғи ресурстарды белгіленген норматив шегінен асыра 
пайдалану нəтижесінде келеңсіз аурулар, тірі организмдер мен 
адамдардың өліміне алып келу, табиғи ресурстардың жұтаң-

дануын, таусылуын білдіреді. 
Экологиялық зиян тек қана жекелеген табиғи объектілердің 

сандық жағдайының нашарлауы ғана емес, сонымен бірге қор-

шаған ортаның сапалық жағдайының негативті өзгеретіні ре-

тінде де қарастырылады. 
Ал, өз кезегінде қоршаған ортаның сапалық жағдайы 

келесідей белгілердің жиынтығымен анықталады: 
1) биологиялық тұрғыдан қоршаған орта сапасының белгісі 

болып оның адам өмірі мен денсаулығына қолайлы жағдайы 
танылады. Табиғаттың жекелеген элементтері адамның табиғи 
физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандырудың бірден-бір 
көзі болып табылады, яғни тыныс алу, шөлін қандыру, қо-

ректену жəне тағы басқа. Бұл дегеніміз – адамзаттың өндіріс 
жағдайын сақтаудағы биологиялық аспекті ретінде ең алдымен 
қоршаған орта тазалық белгісіне сай болуы керек.   

2) қоршаған орта жағдайының экономикалық аспектісі 
адамзаттың материалдық қажеттіліктерін (өндірістердің, ауыл 
шаруашылығының, энергетикалық, транспорттың жəне т.б. 
дамуы) қанағаттандыруды қамтамасыз етуі тиіс. Сондықтан да 
қоршаған ортаның қолайлы жағдайларының экономикалық 
көрсеткіштері болып ресурс сыйымдылық (сарқылмайтын) 
жəне табиғи ресурстардың өндірістік мүмкіншілігі табылады.  

3) қоршаған орта жағдайларының əлеуметтік аспектісі 
адамдардың эстетикалық,  рекреациялық, ғылыми, мəдени қа-

жеттіліктеріне жауап беруі тиіс, себебі адам табиғатпен қарым-

қатынасқа түсе отырып физиологиялық, материалдық емес, 
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сонымен бірге рухани қажеттіліктерін де қанағаттандырады. 
Қоршаған орта жағдайының бұл аспектісі эстетикалық байлық-

тары мен өзге де белгілеріне сай болуы тиіс. 
4) функционалды-құрылымдық аспектісінде қоршаған орта 

экологиялық тұрақтылық (экологиялық компоненттер балансы), 
табиғи экологиялық байланыстың сақталуы сияқты белгілерге 
жауап беруі тиіс. 

Осылайша қоршаған орта жағдайларының көрсеткіштері 
болып мыналар танылады: 

1) қоршаған ортаның тазалығы; 
2) ресурс сыйымдылық (сарқылмайтын) жəне табиғи ре-

сурстардың өндірістік мүмкіншілігі; 
3) эстетикалық байлық жəне олардың əртүрлілігі; 
4) экологиялық тұрақтылық жəне табиғи экологиялық бай-

ланыстың сақталуы. 
Бұдан шығатын қорытынды қоршаған ортаға келтірілетін 

экологиялық зиянның құрылымында мəдени-əлеуметтік немесе 
экономикалық не болмаса биологиялық аспекті де кездеседі. 
Экологиялық тепе-теңдіктің жоғалуына алып келетін табиғи 
экологиялық байланыстың функционалды-құрылымдық бұзы-

луының туындауы экономикалық жəне биологиялық аспекті-
лердің көрініс табу деңгейімен байланысты. 

Экологиялық зиянның аталған аспектілері толығымен қо-

ғамға немесе жекелеген табиғат пайдаланушыларға міндетті 
түрде қандай да бір негативті материалдық салдар алып келеді. 
Осы тұрғыда А. Хаджиевтің пікіріне тоқталсақ, «экологиялық 
зиян негативті экономикалық салдармен бірге жүреді».  

Экологиялық зиян айрықша мына ерекшеліктерді иеленеді: 
1) негативті антропогенді əсер кейбір жағдайларда нақты 

бір табиғат объектісіне ғана шығын келтіріп қоймай, зиян сол 
объектімен немесе толығымен қоршаған ортамен тығыз байла-

нысты бұзылған не жойылған табиғат объектісімен экологиялық 
байланыстың жойылуына алып келеді. 

2) барлық келтірілген зиянды салдарлар бірден көрініс 
таппайды, олардың кейбіреуінің зиянды əсері уақыт еншісіне 
беріледі. 

3) экологиялық зиянның маңызды ерекшелігі болып оның 
экономикалық құнына негативті антропогендік салдардың физи-
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калық көлемінің анықтамасы болуы танылады. Сондықтан да 
экологиялық зиян деп қоршаған ортаға келтірілген негативті 
өзгерістерді тануымызға болады. 

4) экологиялық зиян ерекше туындау нысандарын иеленеді. 
Экологиялық зиянның өзіндік ерекшеліктеріне тоқталатын 

болсақ, олар төмендегідей: 
– қоршаған табиғи орта элементтеріне бағытталған бір-

бірімен тығыз байланысты жəне өзара бағынышты «са-

бақтас» зиянды əрекеттердің кейінірек қайта туындау 
мүмкіншіліктері; 

– барлық зиянды əрекеттер салдары бірден көрініс тап-

пайды, олардың біршамасының əлеуеті жоғары болып 
келеді; 

– экологиялық зиянның пайда болу нысандарының əртүр-

лілігі, (ластану, табиғи ресурстардың сарқылуы, жойы-

луы, бұзылуы, табиғи экологиялық жүйенің бұзылуы). 
Сонымен қатар қоршаған табиғи ортаға келтірілген эко-

логиялық зиянды өтеудің əдіс-тəсілдері төмендегідей: 
а) экологиялық сақтандыру – сақтандырылған жеке жəне 

заңды тұлғалардың мүліктік құқықтарын қорғаумен байланысты 
қоршаған ортаға, адам өмірі мен денсаулығына жəне өзге тұлға-

лардың мүлігіне зиян келтіру салдары нəтижесінде сақтандыру 
шартынан туындайтын кешенді қатынастар. Экологиялық қауіп-

ті шаруашылық жəне өзге де қызмет түрлерімен айналысатын 
жеке жəне заңды тұлғалардың қызметі міндетті экологиялық 
сақтандыруға жатады. Міндетті сақтандыру шарты тек сақтан-

дырушының аталған сақтандыру қызметіне лицензиясы бар 
жағдайда белгіленуі мүмкін. Міндетті экологиялық сақтанды-

рудың мақсаты апатты ластану салдарынан қоршаған ортаға 

жəне үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлігіне 

келтірілген зиянның орнын толтыру болып табылады. Міндетті 
экологиялық сақтандыру  сақтандырушы мен сақтанушы ара-

сындағы келісім-шарт негізінде өміріне,  денсаулығына, мүлкі-
не  зиян келтірілуі мүмкін үшінші тұлғаның жəне қоршаған 
ортаның пайдасына жүзеге асырылады. 

Ерікті экологиялық сақтандыру жеке жəне заңды тұлғалар-

дың өз еріктерін білдіру негізінде жүзеге асырылады. Ерікті 
экологиялық сақтандырудың түрлері, шарттары жəне тəртіптері 
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сақтанушы мен сақтандырушының арасындағы келісім-шартпен 
анықталады.  

Жалпы экологиялық сақтандыру қоршаған ортаға, өмірге, 
денсаулыққа немесе басқа тұлғалардың мүлігіне зиян келгенде, 
келісім-шартта көрсетілген міндеттемелерге жауапкершілік қа-

тері төнгенде жеке немесе заңды тұлғаның (сақтандырылған) 
мүліктік құқығын қорғауға байланысты қарым-қатынастардың 
кешені  болып табылады. Экологиялық сақтандыру – өзіндік 

белсенді дамуды талап ететін маңызды бағыт. Нарықты жіті 
реттеу аясында сақтандыру төлемдері келтірілген шығынның 

мөлшеріне немесе тазалау жұмыстарының құнына тең келеді, 
сонымен қатар қайталанып тиюі мүмкін зиянды есепке ала-

ды. Мұндай жағдайда қоршаған ортадағы шығынды экология-

лық сақтандыру жүйесін дамыту мақсатында ластаушы-кə-

сіпорындарды ынталандыру қарастырылған, демек олардың жү-

зеге асырып жатқан өндірістік процестері қоршаған ортаны лас-

тау немесе апат тудыруға аз қауіп келтіретін болса,  кəсіпорын-

дар аз мөлшердегі сақтандыру төлемдерін төлейді. 
б)  Экологиялық зиянды əкімшілік нысанда өтеу дегеніміз – 

қоршаған ортаға келтірілген зиянды жоспарлы тəртіпте жəне 
сондай-ақ, құзыретті органдардың шешімі негізінде жүргізі- 
луі.  

в) Экологиялық талап та экологиялық зиянды өтеудің құра-

лы болып табылады. Талаппен сотқа жəбірленуші немесе оның 

отбасының бір мүшесі, сондай-ақ проркурор, мемлекеттік бас- 

қару органдары, жəбірленушінің мүддесін білдіруші қоғам- 

дық бірлестіктер жүгіне алады. Өз кезегінде істі қарау бары-

сында жəбірленуші өзінің талаптарын нақтылап жəне денсау-

лығы мен мүлкіне зиян келгендігі туралы айғақтарын ұсынуы 
қажет.   

Адамдардың табиғатпен қарым-қатынасқа түсудегі мақсаты 
табиғатты рационалды, мақсатқа сай пайдалану болып табы-

лады. Əйтпесе қоғам мен табиғат арасында шиеленіс туындап, 
экологиялық дағдарыстың орын алары анық. Сол себепті де 
қоршаған орта қолайлы болу үшін табиғат құндылықтарының 
тиімді пайдаланылуын, сақталуын жəне қайта қалпына келтіру 
шараларын, сондай-ақ қоршаған ортаның сандық жəне сапалық 
көрсеткіштерінің өзгертілмеуін қадағалау қажет. 
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Жалпы қорытындылай келгенде, қоршаған ортаға зиян кел-

тірген тұлға келтірілген залалды ерікті түрде жоюға не өзгеше 
тəсілмен оның орнын толтыруға құқылы. Тұлғаның залалды 
жою не оның орнын толтыру туралы міндеттемесі кепілхатта 
жазылуы тиіс. Сонымен қатар зиянды өтеу қоршаған ортаға 

зиян келтірген тұлғаның өз қаражаты немесе сақтандыру төлем-

дері есебінен құндық нысанда жүзеге асырылуы мүмкін. Зиянды 
өтеудің құндық нысандарына қоршаған ортаның зиян келтіріл-

генге дейінгі жай-күйін қалпына келтіруге, табиғи ресурстарды 
молықтыру жөніндегі іс-шараларды орындауға, талапкерге, 
алынбай қалған пайданы қоса алғанда, өзге шығындарды өтеуге 
арналған ақшалай қаражат жатады. Тараптардың келісімімен сот 
шешімі бойынша зиян жауапкерге қоршаған ортаны қалпына 
келтіру жөніндегі міндеттерді жүктеу жолымен заттай нысанда 
өтелуі мүмкін. Зиянды өтеудің заттай нысандарына қоршаған 
ортаның зиян келтірілгенге дейінгі жай-күйін қалпына келтіру, 
жойылған не бүлінген табиғи ресурстың орнына оған құны тең 
ресурс беру жөніндегі шаралар жатады. Өз кезегінде зиянды 
өтеудің өндіріліп алынатын сомасы мемлекеттік бюджетке, ал 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдай-

ларда жəбірленуші тұлғаға аударылады. 
Қазақстан Республикасы – табиғи ресурстармен қамтамасыз 

етілген əлемдегі ең бай мемлекеттердің бірі. Сондықтан да 
қоршаған ортаға қауіп туған жағдайда мемлекет, тіпті əрбір 
азамат өз кезегінде ол қауіпті жою жəне ондай қауіптердің 
болашақта қайта орын алуын болдырмауды қамтамасыз ететін 
шараларды қолға алуы қажет. Еліміздегі экологиялық жағдай-

дың жақсаруының бірден-бір кепілі – əрбір азаматтың экология-

лық құқықтық санасының жоғары деңгейімен байланысты. 
Қорыта айтқанда, қоршаған табиғи ортаға қамқорлық жасау, 

оның бар байлығын адам игiлiгi үшiн мейлiнше ұтымды пай-

далану, қорғау жəне көркейту iсi бүгiнгi күн талабына сай 
туындап отырған келелi мəселе. Дархан табиғат қаншама бай 
болғанымен, оның сан алуан ресурстарының қай-қайсысы 
болмасын шексiз емес екендiгiн күнделiктi өмiрдiң өзi дəлелдеп 
отырған тұста əрқайсысымыз да Жер-Ананы көзіміздің қара-

шығындай қорғап жүру керектігін жадымызда ұстанғанымыз 
абзал.  
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Қоршаған ортаға келтірілген зиянның салдары 

 
Экономикалық зиян Экологиялық зиян 

Табиғи таза өнімнің жоғалуы Табиғи ортаның ластануы 

Ауыл шаруашылығы өнімдердің, егіс 
жайлардың, өзге де өнімдердің бұзы-

луы, бүлінуі, сапасын жоғалтуы. 

Табиғи ортаның жүдеуі 

Пайдаланылмаған шығындар, жоғалған 
пайда. 

Экологиялық байланыстардың 
бұзылуы 

Бұзылған табиғи орта жағдайының 
қайта қалпына келтіру шығындары 

Антропогендік зиян: 

1. Физиологиялық 

2. Генетикалық  

 

Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін басқа экология-

лық жауапкершіліктің түрлері. Адамның табиғатқа əсер етуі-
нің артқаны соншалық табиғи ортаны сақтау проблемасы 
адамның өзінің тіршілік ету проблемасымен қабысып жатыр. 
Сондықтан да күн тəртібінде экологиялық проблемаларды ше-

шудің саяси, экономикалық, идеологиялық жəне құқықтық құ-

ралдарын дайындау туралы мəселе тұр.          
Дегенмен аталған проблеманы шешу жекелеген мемлекет-

тер мен аймақтардың шеңберімен шектеліп қалмайды, олар 
жаһандық сипатқа ие болды. Жаһандық экологиялық пробле-

маларды шешу қажеттілігінің астарында халықаралық қауым-

дастықтардың бірігуі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
халықаралық ынтымақтастықты дамыту бар.  

Жалпы, жоғарыда аталған құқықтық жауапкершілік түрле-

рінен басқа экологиялық-құқықтық жауапкершілік те көзделген. 
Құқықтық əдебиеттерде жер-құқықтық, су-құқықтық, орман-

құқықтық жəне тағы сол сияқты арнайы жауапкершіліктің түр-

лері кездеседі. 
Арнайы жауапкершіліктің мынадай түрлерін айтуға болады: 
1. Экологиялық пайдалану құқығын шектеу. Мысалы, ор-

ман пайдаланушылар орман пайдалану тəртібін бұзғанда орман 
пайдалану құқығы тоқтатыла тұрады. 

2. Экологиялық пайдаланудың белгілі бір элементтерін 
құрайтын шараларды тоқтату. Мысалы, орман пайдаланушылар 
жүргізетін жұмыстар олардың орманды қорғау жөніндегі шара-

ларды орындамауымен байланысты ормандардың жай-күйі мен 
өндірісіне қауіп-қатер төндірсе, осы жұмыстар тоқтатылуы мүмкін. 
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3. Табиғат пайдаланушылар экологиялық пайдаланудың 
нормаларын, ережелерін жəне тағы басқа да талаптарын бұзған 
жағдайда экологиялық пайдалану құқығын тоқтату. 

4. Табиғат пайдаланушылардың салақтығы табиғи ортаға 
зиян келтіретін болса, экологиялық пайдалану құқығынан айы-

ру. 
5. Өз еркімен табиғи объектіні пайдаланған құқық бұзушы-

ға осы кезеңде табиғи объектіге жұмсаған шығынын өтемеу. 
Мысалы, өз еркімен басып алынған жер учаскелері қайта- 

рып алынғанда сол учаскеге жұмсалған шығындар өтеуге жат-

пайды. 
6. Бұзылған объектіні қалпына келтіру жөніндегі жұмысты 

жүргізу міндетін құқық бұзушыға жүктеу. Мысалы, өз еркімен 
басып алынған жерді қайтарып алғанда ондағы құрылыстарды 
бұзу, жерді қалпына келтіру кінəлі тұлғаның есебінен жүргі-
зіледі. 

Арнайы экологиялық-құқықтық жауапкершіліктің əкімшілік 
жəне басқа да  жауапкершілік түрлерінің нормаларына тəн 
ерекше жүйесі болмайды. Арнайы экологиялық-құқықтық жа-

уапкершіліктің нормаларын қоршаған ортаны қорғау салала-

рының əртүрлі институттарынан кездестіруге болады жəне олар 
мемлекетте табиғат пайдалануды басқарудың жеке элементте-

рімен ұқсас. Осы мəн-жайлар арнайы экологиялық-құқықтық 

жауапкершілік əкімшілік жауапкершіліктің бір түрі емес пе 
деген сұрақ тудырады. Алайда, арнайы экологиялық-құқықтық 
жауапкершілік əкімшілік жауапкершіліктен мынадай белгілері 
бойынша ажыратылады: 

1. Əкімшіліктік жауапкершілікті қолдану белгілі бір талап 
қою мерзімімен байланысты болады. 

2. Əкімшілік шараларды арнайы өкілетті мемлекеттік ор-

гандар мен лауазымды тұлғалар қолданады. Арнайы экология-

лық-құқықтық жауапкершілікті сəйкесінше арнайы органдар 
немесе экологиялық пайдалануды басқарушы органдары қолда-

нады. 

3. Əкімшілік шараны əкімшілік-процессуалдық нормаларға 
сай қолданады, ал арнайы экологиялық-құқықтық жауапкерші-
лік табиғат пайдалануды басқару органдарының қарауы бойын-

ша ерікті түрде қолданылады. 
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4. Əкімшілік шара айыппұл салу, заңсыз табиғат пайдалану 
құралдарын тəркілеу жəне тағы басқа түрде болады. Ал, арнайы 
экологиялық-құқықтық жауапкершілік барлық уақытта мұндай 
салдарға əкелмейді. Жер учаскесін алып қою жер пайдалану-

шыны жерге қатысты бірқатар міндеттерден босатады.  
 

Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау тура-

лы дауларды қарау жəне шешу тəртібі 
Адамның табиғатқа əсер етуінің артқаны соншалық табиғи 

ортаны сақтау мəселесі адамның өзінің тіршілік ету мəселесімен 
қабысып жатыр. Қоршаған ортаның жайы бүкіл планетадағы 
экологиялық жағдайға үлкен əсер етеді. Сондықтан да экология-

лық мəселелерді шешудің саяси, экономикалық, идеологиялық 
жəне құқықтық құралдарын дайындау туралы проблема тұр.          

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзу 
салдарынан қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу ерікті 
түрде немесе жүргізілу тəртібі Экологиялық  кодекске сəйкес 
айқындалатын залалды экономикалық бағалау негізінде сот 
шешімі бойынша жүргізіледі. 

Қызметі қоршаған ортаға жоғары қауіптілікпен байланысты 
жеке жəне заңды тұлғалар, егер зиянның еңсерілмейтін күш немесе 
жəбірленушінің теріс пиғылы салдарынан туындағанын дəлелдей 
алмаса, жоғары қауіп көзі келтірген зиянды өтеуге міндетті. 

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзу 
нəтижесінде келтірілген моральдық зиян Қазақстан Республика-

сының азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен өтелуге 
тиіс.  

Сондай-ақ мұнда Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңдарын бұзғанының нəтижесінде келтірілген залалдың орнын 
толтыру тəртібі қарастырылған. 

Мысалы, өнеркəсіп жерінің заңдарын бұзғаны үшін барлық 
құқықтық жауапкершілік түрлерін: қылмыстық жəне əкімшілік 
жауапкершілікті қарастырайық. Экологиялық заңдарды орын-

дамау айыппұл санкцияларын пайдалануды, əкімшілік жəне тəр-

тіптік шаралар, аса қауіпті жағдайда – қылмыстық жауапкер-

шіліктерге əкеледі. Қылмыстық құқық қоршаған ортаны қорғау-

да басты тəсіл болып қарастырыла алмаса да,  қоршаған ортаға 
аса қауіпті залал келтіргендігі сотпен анықталатын табиғатты 
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қорғау заңдарын бұзушыларды жазалаудың құқықтық шарасын 
тағайындауда, экологиялық құқық бұзушылықпен күресте – 
қылмыстық-құқықтық тыйым салу қызметі маңызды орын ал-

мақшы.  
Ең қатал қылмыстық жауапкершілік – экологиялық құқық 

бұзулардың ішіндегі ең қауіпті қоғамдық-экологиялық залал 
келтіретін экологиялық қылмысты жасағаны үшін тағайында-

лады.   
1. Қоршаған ортаға зиян келтірген тұлға келтірілген залалды 

ерікті түрде жоюға не өзгеше тəсілмен оның орнын толтыруға 
құқылы. Тұлғаның залалды жою не оның орнын толтыру туралы 
міндеттемесі кепілхатта жазылуы тиіс. 

2. Зиянды өтеу қоршаған ортаға зиян келтірген тұлғаның өз 
қаражаты немесе сақтандыру төлемдері есебінен құндық ны-

санда жүзеге асырылуы мүмкін. 
3. Зиянды өтеудің құндық нысандарына қоршаған ортаның 

зиян келтірілгенге дейінгі жай-күйін қалпына келтіруге, табиғи 
ресурстарды молықтыру жөніндегі іс-шараларды орындауға, 
талапкерге, алынбай қалған пайданы қоса алғанда, өзге шығын-

дарды өтеуге арналған ақшалай қаражат жатады. 
4. Тараптардың келісімімен сот шешімі бойынша зиян жа-

уапкерге қоршаған ортаны қалпына келтіру жөніндегі міндет-

терді жүктеу жолымен заттай нысанда өтелуі мүмкін. 
5. Зиянды өтеудің заттай нысандарына қоршаған ортаның 

зиян келтірілгенге дейінгі жай-күйін қалпына келтіру, жойылған 
не бүлінген табиғи ресурстың орнына оған құны тең ресурс беру 
жөніндегі шаралар жатады. Зиянды заттай нысанда өтеу келті-
рілген зиянды өтеудің тəртібін, талаптарын, мерзімдері мен 
көлемін реттейтін шарт жəне (немесе) келісім жасасу жолымен 
жүргізіледі. 

6. Зиянды өтеудің өндіріліп алынатын сомасы мемлекеттік 
бюджетке, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген жағдайларда жəбірленуші тұлғаға аударылады. 

7. Зиянды өтеу қоршаған ортаға зиян келтірген тұлғаны 
əкімшілік жəне қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды. 

Экологиялық дауларды шешу тəртібі: 
1. Экологиялық дауларды соттар Қазақстан Республика-

сының заңнамалық актілерінде белгіленген тəртіппен шешеді. 
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2. Экологиялық құқықтық қатынастар субъектілері ара-

сындағы экологиялық даулар келіссөздер арқылы, оның ішінде 
сарапшыларды тарта отырып не тараптардың бұрын келісілген 
дауларды шешу рəсіміне сəйкес шешілуі мүмкін. 

Экологиялық құқық бұзушылық жасаған тұлғалардың жеке 
тұлғалардың денсаулығына келтірілген зиянды, жеке жəне заң-

ды тұлғалардың, мемлекеттің мүлкіне келтірілген залалды өтеуі 
ерікті түрде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес сот шешімі бойынша жүргізіледі. Зиян жəбірленушінің 
еңбекке қабілеттілігінен айырылу дəрежесі, оның емделуіне 
жəне денсаулығын қалпына келтіруге жұмсаған шығындары, 

аурудың күтіміне байланысты шығындары, өзге де шығыстар 
мен жоғалтулары ескеріле отырып, толық көлемде өтелуге тиіс. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің  
321-бабында экологиялық құқық бұзушылық жасаған тұлғалар 
өздері келтірген залалды Экологиялық кодекске жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сəйкес өтеуге 
міндетті. Сондай-ақ: 

1)  табиғи ресурстарды жою мен бүлдірудің;  
2) табиғи ресурстарды өз бетімен жəне ұтымсыз пайдала-

нудың;  
3) қоршаған ортаны өз бетімен ластаудың, оның ішінде 

апаттық, келісілмеген жаппай шығарындылар мен төгінділердің, 
өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын орналастырудың;  

4)  қоршаған ортаны нормативтен тыс ластаудың салдары-

нан қоршаған ортаға, азаматтардың денсаулығына, жеке жəне 
заңды тұлғалардың, мемлекеттің мүлкіне келтірілген залал өте-

луге тиіс.                     
Қазіргі кезде адамзатты қоршаған ортаның күрделі эколо-

гиялық мəселелері толғандыруда жəне оларды жедел шешу 
тəсілдері іздестірілуде. Бұл ізденістерде айналадағы бізді қорша-

ған орта туралы білімнің берері мол. 
Бұл арада шешілуге тиісті ең негізгі мəселе – адамдардың 

табиғатқа тигізетін əсері қандай жəне одан қалпына келмейтін 
қандай тізбекті өзгерістер туындайтынын анықтау болып отыр. 
Бұл мəселені, бір жағынан, ғылым, екінші жағынан, ғылымның 
ашқан жаңалықтары негізінде іс-əрекет жасауға бастайтын білім 
ғана шешіп береді. 



222

Бақылау сұрақтары: 

1. Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершіліктің
жалпы сипаттамасы.

2. Экологиялық құқық бұзушылықтың түсінігі мен құрылымы.
3. Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершіліктің

түрлері.
4. Экологиялық қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілік.
5. Экологиялық құқық бұзушылық үшін əкімшілік жауапкершілік.
6. Экологиялық құқық бұзушылық үшін тəртіптік жауапкершілік.
7. Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкер-

шіліктің түсінігі жəне түрлері.
8. Экологиялық зиянның түсінігі мен түрлері.
9. Табиғи ресурстарға келтірілген зиянды өтеудің тəртібі.
10. Экологиялық заңдарды  бұзғаны  үшін  басқа  экологиялық жауап-

кершіліктің түрлері.
11. Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау туралы дауларды

қарау жəне шешу тəртібі.

Қолдануға ұсынылған əдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі №235-V ҚРЗ.

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi 2014 жылғы 3 шiл-

дедегі №226-V ҚРЗ.
3. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 2015 жылғы 23 қара-

шадағы №414-V ҚРЗ.
4. Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар үшін жауаптылық жөнін-

дегі заңнаманы қолдануы туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы №1 Нормативтік қаулысы
(2011.21.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

5. Бекишева С.Д. Экологическое право Республики Казахстан. – Кара-

ганда: Арко, 2001. – 337 б.
6. Бринчук, М.М. �Экологическое ��право ��(право ��окружающей �среды)��

�чебник. – М.: Юристъ, 2004. – 688 с.
7. Еркинбаева Л.К. Правовое регулирование возмещение вреда земле.

– Дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. – Алматы, 1995. – 159 с.
8. Петров В.В. Экологическое право России. – М.: Бек, 1995. – 537 б.
9. Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д. Экологическое право РК: �чебное 

пособие. – Алматы: Издательский центр ОФППИ «Интерлигал»,�2004.

– 312 с.
10. Абдраимов  Б.Ж.,  Жарылкасын, Е. Возмещение экологического вре-

да� �онография. – 47 с. Доступен в Информационном справочнике�

«ПАРАГРАФ».
11. Еркінбаева Л.Қ., Айгаринова Г.Т. Қазақстан Республикасының Жер

құқығы: оқу кұралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2010. – 312 б.
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ЕРЕКШЕ БӨЛІМ 
 

9-тақырып 
 

ЖЕРДІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ.  
ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

 

 

Жер ресурстарының жалпы сипаттамасы. Жер қорының 
түсінігі жəне оның жекелеген санаттарының құқықтық режимі. 
Жерді қорғаудың мақсаттары мен міндеттері. Жердi сақтап 
қоюдың құқықтық негіздері. Жерді пайдалану мен қорғауды 
мемлекеттік бақылау. Жерге орналастыру – жерді қорғауда 
алдын алу шарасы ретінде. Мемлекеттiк жер кадастрының жерді 
қорғаудағы ролі. Жер мониторингін жүргізуді құқықтық реттеу. 
Жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар. 

 

Жер ресурстарының жалпы сипаттамасы 

Жер – Қазақстан Республикасының егемендігі белгіленетін 
шектегі аумақтық кеңістік, табиғи pecуpc, жалпыға ортақ өндіріс 
құралы жəне кез келген еңбек процесінің аумақтық негізі. 

Жер өзін басқа табиғи объектілерден айыратын ерекше-

ліктерге ие болып табылады: 
1. Құнарлылығы.  Ол табиғи жəне қолдан жасалған құнарлық 

болып бөлінеді. Табиғи құнарлылық дегеніміз – адамға керекті 
өсімдіктерге, мал шаруашылығына керекті жағдай туғызу. Қол-

дан жасалған құнарлылық – жер шаруашылық айналымына енгі-
зілгеннен кейін, оның құнарлылығы тыңайтқыштар пайдалану, 
техникалық құралдарды пайдалану арқылы іске асырылады. 

2. Жер – «Мəңгілік өндіріс құралы». Егер жерді пайдалану 
дұрыс ұйымдастырылса, оның құнарлылығы жоғалмайды. Басқа 
өндіріс құралынан айырмашылығы сол. 

3. Айрықша қажеттілігі. Жерді басқа табиғи нысандармен 

немесе құралдармен толықтыра алмайсын. 
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4. Мекен-жайының тұрақтылығы. Басқа өндіріс құралда-

рына қарағанда жер бір жерден қозғалмайды, содан соң оны 
жылжымайтын мүлікке жатқызады.

5. Кеңістіктегі шектеулер. Жердің санын жəне шаршысын
көбейту мүмкін емес. 

Жер экологиялық, экономикалық жəне сауықтыратын ма-

ңызды қызметтер атқарады. Жердің экологиялық қызметі төмен-

дегідей: 
Климат қалыптастыру қызметі, өйткені жер күн қуатын 

бөлу үрдісіне қатысады. 
Термо реттегіш қызметі Атмосфераға көтерілген топырақ 

шаңы ауадағы ашықтықты бəсендетіп, күн қуатын азайтады.
Химиялық элементтердің айналуын қамтитын қызметі.

Топырақтың ішінде органикалық заттар бейорганикалыққа қай-

та өңделеді. 
Ландшафт жасау қызметі, яғни су мен жердің əсерінен то-

пырақ ауыса келе микрорельефін ауыстырады, шұңқырларды 
көмеді. 

Орта қалыптастырушы. Жер өсімдіктер мен жануарлар 
мекендейтін орта болып саналады. 

Экономикалық қызметін қарастырайық. Жер – негізгі ауыл 
жəне орман шаруашылығы құралы болып табылады. Жерде 
мекен-жайлар өндіріс орындары орналасады.

Жерлер эстетикалық қызмет те атқарады. Қазбалардың 
кейбір телімі табиғи, тарихи жəне мəдени ескерткіш болып са-

налады. Олар рухани, тəрбиелік жəне ғылыми құндылықтарға 
ие. 

Қазақстан Республикасының жер қоры нысаналы мақсатына 
сəйкес мынадай санаттарға бөлiнедi: 

1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер;
2) елдi мекендердiң (қалалардың, кенттер мен ауылдық елдi

мекендердiң) жерi; 
3) өнеркəсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс,

ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер жəне ауыл шаруа-

шылығына арналмаған өзге де жер; 
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерi, сауықтыру

мақсатындағы, рекреациялық жəне тарихи-мəдени мақсаттағы 
жер; 
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5) орман қорының жерi;  
6) су қорының жерi;  
7) босалқы жер.  
Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сəйкес, жерді 

қорғау дегеніміз – қоршаған ортаның бір бөлігі ретінде жерді 
қорғауға, жерді ұтымды пайдалануға, жерді орман жəне ауыл 

шаруашылығы айналымынан негізсіз алып қоюды болдырмауға, 
сондай-ақ топырақтың құнарлылығын қалпына келтіруге бағыт-

талған құқықтық, ұйымдық, экономикалық, техникалық жəне 
басқа да іс-шаралар жүйесін қамтиды. Жер қатынастарын мем-

лекеттік реттеудің бұл қызметі жерді қоршаған ортаның бір 
бөлігі ретінде қарастырып отыр.  

Жердi қорғау мақсаттары болып:  
1) өндiрiстiң экологиялық қауiпсiз технологияларын ынта-

ландыру жəне орман мелиорациялық, мелиорациялық жəне 

басқа да iс-шараларды жүргiзу арқылы жердiң тозуы мен бүлi-
нуiн, шаруашылық қызметтiң басқа да қолайсыз зардаптарын 
болдырмау;  

2) тозған немесе бүлiнген жердi жақсарту мен қалпына 
келтiрудi қамтамасыз ету;  

3) жердi оңтайлы пайдаланудың экологиялық нормативтерiн 
тəжiрибеге енгiзу табылады. 

Қоршаған орта сапасының нормативтерi дегеніміз – қорша-

ған ортаның жəне табиғи ресурстардың адам өмiрi мен денсау-

лығы үшiн қолайлы жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштер. 

Қоршаған орта сапасының нормативтерiне: 
1) қоршаған орта жай-күйiнiң химиялық көрсеткiштерiне 

сəйкес белгiленген нормативтер, оның iшiнде радиоактивтi 
заттарды қоса алғанда, жол беруге болатын шектi шоғырлану, 
химиялық заттардың шамалап алынған қауiпсiз деңгейлерiнiң 
нормативтерi; 

2) қоршаған орта жай-күйiнiң физикалық көрсеткiштерiне 
сəйкес белгiленген, оның iшiнде шудың, тербелiстiң, магнит 
өрiстерiнiң, радиоактивтiлiктiң, жылудың жəне өзге де физика-

лық əсерлердiң жол беруге болатын шектi деңгейлерiнiң нор-

мативтерi; 
3) қоршаған орта жай-күйiнiң биологиялық көрсеткiштерiне 

сəйкес белгiленген, оның iшiнде қоршаған орта сапасының 
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индикаторлары ретiнде пайдаланылатын өсiмдiктердiң, жануар-

лардың жəне басқа да организмдердiң түрлерi мен топтарының 
нормативтерi, сондай-ақ санитарлық-эпидемиологиялық ереже-

лермен жəне нормалармен, гигиеналық нормативтермен регла-

менттелетiн, микроорганизмдердiң жол беруге болатын шектi 
шоғырлану нормативтерi: 

– топырақ бонитетi, қарашiрiндiнiң құрамы, топырақтың 
су жəне жел эрозиясына ұшырау, олардың батпақтану, 
сортаңдану, тұздану көрсеткiштерi жəне жер топырағы-

ның басқа да сипаттамалары;  
– аумақтың ормандылығы жəне онда орман өсiру, орман-

ның қоқыстануы, ормандардың санитарлық жай-күйi, 
орман қорының жекелеген учаскелерiнiң басқа да сан-

дық жəне сапалық көрсеткiштерi;  
– ауызсуға жəне өзге де мақсаттарға пайдаланылатын су 

сапасының нормативтерi;  
– табиғи ресурстар жай-күйiнiң Қазақстан Республика-

сының заңнамасында көзделген өзге де норматив- 

терi;  
   4) қоршаған орта сапасының Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген өзге де нормативтерi жатады.  
Жерді пайдалану кезінде экологиялық нормативтерді 

орындау талабы қарастырылған. Жер кодексінде жерді қорғауға 
қатысты бір норматив бар ол: «Топырақта зиянды заттарға жол 
беруге болатын шекті шоғырлану нормативтері» деп аталады. 
Топырақты ластайтын зиянды заттардың, зиянды микроор-

ганизмдердiң жəне басқа да биологиялық заттардың жол берiле-

тiн шектегi қоспаларының нормативтерi топырақтың жай-күйiн 
адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мүдделерiне сай 
бағалау үшiн белгiленедi. 

Жер кодексіне сəйкес жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен 
жер пайдаланушылар:  

1) жердi құнарсызданудан жəне шөлейттенуден, су жəне 
жел эрозиясынан, селден, су басудан, батпақтанудан, қайталап 
сортаңданудан, құрғап кетуден, тапталудан, өндiрiс пен тұтыну 
қалдықтарымен, химиялық, биологиялық, радиоактивтi жəне 
басқа да зиянды заттармен ластанудан, басқа да бүлiну про-

цестерiнен қорғауға;  
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2) ауыл шаруашылығы жерiн карантиндiк зиянкестер мен 
өсiмдiк ауруларын жұқтырудан, арамшөп, бұта мен шiлiк басып 
кетуден, жердiң жай-күйi нашарлауының өзге де түрлерiнен 
қорғауға;  

3) бүлiнген жердi жаңғыртуға, оның құнарлылығын жəне 
жердiң басқа да пайдалы қасиеттерiн қалпына келтiру мен оны 
шаруашылық айналымына уақытылы тартуға;  

4) жердiң бүлiнуiмен байланысты жұмыстар жүргiзiлген 
кезде топырақтың құнарлы қабатын сыдырып алуға, сақтауға 
жəне пайдалануға бағытталған iс-шаралар жүргiзуге мiндеттi. 

Жердiң тозуын болдырмау, топырақтың құнарлылығын 
жəне ластанған аумақтарды қалпына келтiру мақсатында, сон-

дай-ақ ауыл шаруашылығының тозған алқаптарының, химия-

лық, биологиялық, радиоактивтi жəне басқа да зиянды заттар-

дың жол берiлетiн шектегi қоспаларының жəне жол берiлетiн 
шектегi əсер деңгейiнiң белгiленген нормативтерiнен артық 
ластанған, өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарымен, ақаба сулармен 
ластанған жердiң, сондай-ақ карантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк 
аурулары жұққан жердiң топырақ құнарлылығын қалпына кел-

тiру мүмкiн болмаған жағдайларда Қазақстан Республикасының 
Үкiметi белгiлейтiн тəртiппен жердi сақтап қою көзделедi. 

Жердi сақтап қоюдың құқықтық негіздері. Жердi сақтап 
қою дегеніміз – шаруашылық қызметтiң нəтижесiнде өсiмдiктерi 
жойылған, топырақ қабаты бұзылған, гидрологиялық режимi 
мен бедерi өзгерген жердi шаруашылық айналымнан уақытша 
шығару болып табылады. Жердiң ластануы – антропогендiк 
қызметтiң нəтижесiнде жерде шектi рұқсат етiлетiн зиянды 
заттар нормативтерiнен асып түсетiн, жердiң құндылығын 
төмендететiн, ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң сапасын, қорша-

ған ортаның басқа да объектiлерiн, халықтың тұру жағдайын -

нашарлататын мөлшерде əртүрлi заттар мен организмдердiң 
жинақталуы болып табылады. Жердің ластануы бірнеше түрге 
бөлінеді: радиоактивті ластану, химиялық ластану, биологиялық 
ластану, шаруашылық тұрмыстық ластану. 

Радиоактивтi ластану – жердiң радионуклидтермен, оның 
iшiнде ядролық қаруды сынаудың, радиациялық авариялардың, 
ядролық қондырғылардың жұмыс iстеуiнiң, иондаушы сəулеле-

ну көздерiн, радиоактивтi заттар мен қалдықтарды сақтау жəне 



228 

көму пунктерiн пайдаланудың, сондай-ақ атом энергиясын пай-

далануға байланысты өзге де қызметтiң нəтижесiнде ластануы; 
Химиялық ластану – топырақтың химиялық құрамының 

адамдардың өндiрiстiк, ауыл шаруашылық, тұрмыстық немесе 
өзге де қызметiнiң салдарынан оның құнарлылығы мен сапа-

сының төмендеуiн тудыратын өзгеруi; 
Биологиялық ластану – жердiң бактериологиялық, гель-

минтологиялық, энтомологиялық жəне карантиндiк ластануы; 
Шаруашылық-тұрмыстық ластану – жердiң, топырақтың 

физикалық жəне химиялық қасиеттерiнiң жағымсыз өзгеруiн 
тудыратын өндiрiстiк қалдықтармен жəне сарқынды сулармен 
ластануы. 

Тозған, ластанған жəне бүлiнген жердi, сондай-ақ каран-

тиндiк зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан жердi анықтау 
жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу үшiн жер учаскесi меншiк иесi-
нiң немесе жердi пайдаланушының қолдаухаты, жергiлiктi атқа-

рушы немесе өзге де құзыреттi органның бастамасы негiз болып 
табылады. Тозған, ластанған жəне бүлiнген жердi, сондай-ақ 
карантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан жердi 
анықтауды белгiленген өкiлеттiктерi шегiнде, жердiң пайдала-

нылуы мен қорғалуын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру 

тəртiбiмен немесе арнайы далалық зерттеу нəтижесiнде жергi-
лiктi атқарушы органдар, облыстың (республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың) аумақтық жер ресурстарын басқаруды 

қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi органдар жəне басқа да 
уəкiлеттi органдар жүргiзедi. 

Облыстық (Астана жəне Алматы қалалары) атқарушы орган 
жердiң ластану деңгейi мен бүлiну дəрежесiн, сондай-ақ 
карантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан жердi 
анықтау, келтiрiлген залалды айқындау, жердiң ластануынан, 
карантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк ауруларының жұғуынан 
жəне бүлiнуiнен болған зардаптарды жою мақсатында арнайы 
комиссия құрады. 

Комиссияның құрамына облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) жер қатынастары жөнiндегi уəкiлеттi 
органдарының, облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) аумақтық жер ресурстарын басқару, қоршаған 
ортаны қорғау жөнiндегi, мемлекеттiк санитарлық-эпидемио-
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логиялық қызмет, ауыл шаруашылығы органдарының жəне 
басқа да құзыреттi органдар мен ұйымдардың мамандары кiредi. 

Комиссия жер ресурстарын басқару, қоршаған ортаны қор-

ғау жөнiндегi органдардың жəне басқа да уəкілеттi органдардың 
нормативтiк-нұсқаулық құжаттары мен əдiстемелiк нұсқамала-

рына сəйкес тозған, ластанған жəне бүлiнген жерге, сондай-ақ 
карантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан жерге 
кешендi зерттеу жүргiзедi. Жердiң ластану деңгейi Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiлеген тəртiппен бекiтiлген 
топырақты ластайтын зиянды заттардың, зиянды микроорга-

низмдердiң жəне басқа да биологиялық заттардың шектi жол 
берiлетiн шоғырлануының нормативтерiне сəйкес анықталады. 

Арнайы комиссияның зерттеу материалдары комиссияның 
барлық мүшелерi қол қойған қорытындыда қорытылуы тиiс. 

Қорытындыда: 
– меншiгiнде немесе пайдалануында тозған, ластанған, 

бүлiнген, сондай-ақ карантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк 
аурулары жұққан жер учаскесi бар тұлғаның деректерi; 

– жердiң тозуын, ластануын, бүлiнуiн карантиндiк зиян-

кестер мен өсiмдiк ауруларының жұғуын тудыратын 
объектілер; 

– егер ол анықталса, жердi ластаған, бүлдiрген, ауру жұқ-

тырған тұлғаның деректерi; 

– тозған, ластанған, бүлiнген, сондай-ақ карантиндiк зиянкес-

тер мен өсiмдiк аурулары жұққан жердiң түрi мен алаңы; 
– жердiң тозу, ластану, бүлiну, сондай-ақ карантиндiк 

зиянкестер мен өсiмдiк ауруларының жұғу дəрежесi 
бойынша сапалық жай-күйi; 

– жер ресурстарына келтiрiлген залалдың бағасы; 
– тозған, ластанған жəне бүлiнген жердi, сондай-ақ ка-

рантиндiк зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан 
жердi қалпына келтiру жөнiндегi iс-шаралар, пайдала-

нудың арнаулы мақсатын өзгерту немесе пайдаланудың 
арнайы режимiн белгiлеу, сақтап қоюды жүзеге асыруға 
не шаруашылық айналымынан толық шығаруға ұсыны-

латын жер учаскелерiн бөле отырып, тозған, ластанған, 
бүлiнген жердi одан əрi шаруашылыққа пайдалану 
жөнiндегi ұсынылатын iс-шаралар көрсетіледi. 
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Жердi кешендi зерттеу материалдары жəне арнайы комис-

сияның қорытындысы негiзiнде облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жер қатынастары жөнiндегi 
уəкiлеттi органы аумақтық қоршаған ортаны қорғау, мемле-

кеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қызмет, ауыл шаруашы-

лығы органдарымен жəне басқа да уəкiлеттi органдармен ке-

лiсiлген тозған, ластанған жəне бүлiнген жердi, сондай-ақ каран-

тиндiк зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан жердi одан əрi 
пайдалану (арнаулы мақсатын өзгерту; пайдаланудың арнайы 
режимiн белгiлеу; жердi сақтап қою; шаруашылық айналымнан 
толық шығару) туралы шешiмнiң жобасын дайындайды жəне 
оны облыстық (Астана жəне Алматы қалалары) атқарушы 
органның бекiтуiне енгiзедi. 

Нормативтен артық радиоактивтi ластануға ұшыраған 
немесе халықтың өмiрi мен денсаулығына өзге де түрде қатер 
төндiретiн жер учаскелерi меншiкке, тұрақты немесе уақытша 
жер пайдалануға берiлмейдi.  

Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген сани-

тарлық талаптар мен нормативтерге сəйкес өнiм алу қамтамасыз 
етiлмейтiн, радиоактивтi ластануға ұшыраған жер учаскелерi 
ауыл шаруашылығы айналымынан алынады жəне сақтап қоюға 
жатады. Бұл жерде ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiруге жəне 
оны өткiзуге тыйым салынады.  

Қазақстан Республикасының Үкiметi ядролық қару сы- 

нақтары өткiзiлген жер учаскелерiн ядролық қару сынағының 
зардаптарын жою жөнiндегi барлық iс-шаралар аяқталғаннан 

соң жəне кешендi экологиялық тексеру жүргiзiлгеннен кейiн 
ғана мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысы 
болғанда меншiкке немесе жер пайдалануға беруi мүмкiн.  

Аталған аумақтарда ядролық қару сынақтарының зардапта-

рын жою жөнiндегi iс-шаралар қоршаған ортаны қорғау жөнiн-

дегi, жер ресурстарын қорғау мен ұтымды пайдалану жөнiндегi 
республикалық жəне облыстық бағдарламаларда жəне басқа да 
арнаулы бағдарламаларда көзделедi. Радиоактивтi ластануға 
ұшыраған жердi алып қою мен қорғау тəртiбi Қазақстан Респуб-

ликасының заңдарында айқындалады. Ядролық қару сынақтары 
жүргiзiлген жердi босалқы жердiң құрамына ауыстыру туралы 
материалдарды тиiстi облыстық атқарушы органдардың қолдау 
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хаты бойынша қоршаған ортаны қорғау жəне атом энергиясын 
пайдалану жөнiндегi мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, жер ре-

сурстарын басқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган дайын-

дайды жəне Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына жол-

данады.
Ядролық қару сынақтары жүргiзілген жер учаскелерi Қазақ-

стан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен босалқы жер құра-

мына ауыстырылады.
Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау.

Жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөнiндегi уəкi-
леттi орган:

1) мемлекеттiк органдардың, кəсiпорындардың, мекемелер-

дiң, ұйымдар мен азаматтардың Қазақстан Республикасының 
жер заңнамасын, жер учаскелерiн нысаналы мақсатына сəйкес 
пайдаланудың белгiленген режимiн сақтауына;

2) жер учаскелерiн өз бетiнше иеленiп алуға жол бермеуге;
3) жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушы-

лардың құқықтарының сақталуына;
4) жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушы-

лардың топырақтың құнарлылығын қалпына келтiру жəне 
сақтау жөнiндегi ұйымдастыру-шаруашылық, агротехникалық, 
орман мелиорациялық жəне эрозияға қарсы гидротехникалық iс-

шаралар кешенiн уақытылы жəне дұрыс жүргiзуiне;
5) жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушы-

лардың өздерiнде жердiң бар-жоғы, олардың жай-күйi мен пай-

даланылуы туралы мəлiметтердi мемлекеттiк органдарға уақы-

тылы беруiне;
6) жердiң жай-күйiне əсер ететiн тұрғынжай жəне өндiрiстiк

объектiлердiң жобалануына, орналастырылуы мен салынуына;
7) жердi жақсарту жөнiндегi, топырақ эрозиясының, тұз-

дану, батпақтану, су басу, шөлейттену, құрғақтану, тығыздалу, 
қоқыстану, ластану жəне жердiң тозуын туғызатын басқа да 
процестердiң салдарын болғызбау мен жою жөнiндегi iс-шара-

лардың уақытылы жəне сапалы орындалуына;
8) азаматтардың өздерiне жер учаскелерiн беру туралы өті-

ніштерін (өтiнiшхаттарын) қараудың белгiленген мерзiмдерiнiң 
сақталуына;

9) межелiк белгiлердiң сақталуына;
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10) жергiлiктi атқарушы органдар уақытша жер пайдалануға 
берген жердiң уақытылы қайтарылуына; 

11) бүлiнген жердiң қалпына келтірілуіне; 
12) жердiң бүлiнуiне байланысты жұмыстар жүргiзiлген кез-

де топырақтың құнарлы қабатының сыдырып алынуына, сақ-
талуына жəне пайдаланылуына; 

13) жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi жерге орналасты-
ру жобаларының жəне басқа да жобалардың жүзеге асырылуына 
мемлекеттiк бақылауды ұйымдастырады жəне жүргiзедi. 

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдар-
дың, ауылдық округтердің əкімдері елді мекен аумағында жеке 
тұлғаларға қатысты (жеке кəсіпкерлік субъектілерін қоспағанда): 

1) мемлекеттiк жер учаскелерiн заңсыз иеленіп алу немесе 
айырбастау не жерге мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей неме-
се жанама нысанда бұзатын басқа да мəмiлелердің жасалуына 
жол бермеу; 

2) жердің нысаналы мақсатсыз пайдаланылуына жол бермеу 
үшін мемлекеттiк бақылауды ұйымдастырады жəне жүргiзедi. 

 

Жерге орналастыру – жерді қорғауда алдын алу шара-
лары ретінде Жерді қорғауда алдын алу шараларының маңызы 
үлкен. Олардың қатарына жерге орналастыру, жер мониторингі, 
жер кадастры жатқызылған. Жерге орналастыру дегеніміз – жер 
қатынастарын реттеуге, жердi ұтымды пайдалану мен қорғауды 
ұйымдастыруға бағытталған Қазақстан Республикасы жер 
заңдарының сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шаралар 
жүйесi болып табылады. 

Жерге орналастыру:  
1) ландшафтық-экологиялық көзқарас негiзiнде жерге орна-

ластырудың, жердi аймақтарға бөлудiң, жер ресурстарын пай-
даланудың, жақсарту мен қорғаудың республикалық, облыстық 
жəне өңірлік схемаларын (жобаларын) əзiрлеудi; 

2) қолданыстағы жерді пайдалануды қалыптастыру жəне 
ретке келтiру жөнiндегi шаруашылық аралық жерге орналас-
тыру жобаларын жасауды, белгiлi бiр жерде жер учаскелерiн 
бөлiп беру мен шекарасын белгiлеудi;  

3) белгiлi бiр жерде елдi мекендердiң шекарасын (шегiн) 
анықтау мен белгiлеудi, олардың жер-шаруашылық орналасты-

ру жобаларын жасауды;  
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4) белгiлi бiр жерде əкiмшiлiк-аумақтық құрылымдардың,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жəне жердi пайдалану 
мен қорғаудың ерекше шарттары бар басқа да жер учаскелерiнiң 
шекарасын белгiлеудi; 

5) аумақтың жер-шаруашылық орналастыру, бүлiнген жердi
жаңғырту мен жаңа жердi игеру жобаларын, сондай-ақ жердi 
пайдалану мен қорғауға байланысты басқа да жобаларды əзiр-

леудi, келісуді, бекітуді жəне беруді;
6) жердi түгендеу iсiн жүргiзудi, пайдаланылмай жатқан,

ұтымды пайдаланылмай жүрген немесе нысаналы мақсатында 
пайдаланылмай отырған жердi анықтауды; 

7) топографиялық-геодезиялық, картографиялық, топырақ-

ты зерттеу, геоботаникалық жəне басқа да зерттеу мен iздестiру 
жұмыстарын жүргiзудi; 

8) жер ресурстарының жай-күйi мен пайдаланылуының та-

қырыптық карталары мен атластарын жасауды қамтиды жəне 
қамтамасыз етедi. 

Мемлекеттiк жер кадастрының жерді қорғаудағы ролі
Мемлекеттiк жер кадастры дегеніміз – Қазақстан Респуб-

ликасы жерiнiң табиғи жəне шаруашылық жағдайы, жер учас-

келерiнiң орналасқан жерi, нысаналы пайдаланылуы, мөлшерi 
мен шекарасы, олардың сапалық сипаттамасы туралы, жер 
пайдаланудың есепке алынуы мен жер учаскелерiнiң кадастрлық 
құны туралы мəлiметтердiң, өзге де қажеттi мəлiметтердiң 
жүйесi болып табылады.

Мемлекеттiк жер кадастрын жүргізу мынадай қызмет түрлерін:
1) жер учаскесінің кадастрлық ісін қалыптастыруды;
2) жерді экономикалық бағалауды жəне оған мониторинг

жүргізуді, топырақты зерттеуді, геоботаникалық, агрохимиялық 
зерттеулерді жəне топырақты бағалауды жүргізуді қамтитын 
жерлердің сапасын есепке алуды;

3) мемлекеттік тіркеу мақсаттары үшін жердің көлемін, жер
учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушыларды, сон-

дай-ақ жер құқығы қатынастарының басқа да субъектілерін 
есепке алуды;

4) мыналарды: жер учаскелерiнің кадастрлық (бағалау) құ-

нын анықтауды; елді мекендерде жер учаскелері үшін тө-
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лемақының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициентте-

рін белгілей отырып, олардағы бағалау аймақтары шекаралары-

ның схемаларын жасауды; жер учаскелерi үшін төлемақының 
базалық мөлшерлемелерінің есебін; ауыл шаруашылығын жүр-

гізуге байланысты емес мақсаттар үшiн ауыл шаруашылығы 
алқаптарын алып қою кезіндегі ауыл шаруашылығы өндiрiсiн-

дегi ысырапты анықтауды қамтитын жерді мемлекеттік кадастр-

лық бағалауды; 
5) жер учаскелері мен олардың субъектілері туралы дерек-

тер банкін, сондай-ақ басқа да жер-кадастрлық ақпаратты қағаз 
жеткізгіште жəне электрондық нысанда жинақтауды, өңдеуді 
жəне жүргізуді; 

6) мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпа-

раттық жүйесін жүргізуді; 
7) жер-кадастрлық карталарды, оның ішінде цифрлық карта-

ларды дайындауды жəне жүргізуді; 
8) жер-кадастрлық кітапты жəне жердің бірыңғай мемле-

кеттік тізілімін жүргізуді; 
9) жер учаскесіне сəйкестендіру құжаттарын дайындауды 

жəне беруді; 
9-1) жер-кадастрлық жоспар əзірлеуді; 
10) жер учаскелеріне кадастрлық нөмірлер беруді; 
11) жер учаскелерінің паспорттарын дайындауды қамтиды. 
Мемлекеттік жер кадастрын жүргізуге байланысты қыз-

метке: 
1) жергілікті жерде əкiмшiлiк-аумақтық бірліктердің, ерек-

ше қорғалатын табиғи аумақтардың, мемлекеттік орман жəне су 
қорлары жерлерінің шекараларын белгiлеу; 

2) жер пайдалануды қалыптастыру мен ретке келтіру жөнiн-

дегi жобаларды, бүлiнген жердi рекультивациялау жобаларын 
жасау, жергілікті жерде жер учаскелерінің шекараларын белгiлеу; 

3) мемлекет меншігіндегі жəне ауыл шаруашылығы өндірі-
сін жүргізу үшiн жер пайдалануға берілген жер учаскелері бойын-

ша шаруашылық iшiндегi жерге орналастыру жобаларын əзірлеу; 

4) жерді түгендеуді жүргізу жатады. 
Базалық жер-кадастр құжаттамасына:  
1) жер-кадастр iстерi;  
2) жер-кадастр кiтабы;  
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3) жердiң бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiмi;  
4) жер-кадастр карталары жатады.  
 

Жер мониторингін жүргізуді құқықтық реттеу 

Жер мониторингi болып жатқан өзгерiстердi уақытылы 
анықтау, оларды бағалау, одан əрi дамуын болжау жəне керi 
əсерi бар процестердi болдырмау мен оның зардаптарын жою 
жөнiнде ұсыныстар əзiрлеу мақсатында жүргiзiлетiн жер қоры-

ның сапалық жəне мөлшерлiк жай-күйiн базалық (бастапқы), 
жедел, мерзiмдi байқау жүйесiн бiлдiредi.  

Жер мониторингi қоршаған табиғи ортаның жай-күйi мони-

торингiнiң құрамдас бөлiгi жəне сонымен бiр мезгiлде басқа да 
табиғи ортаға мониторинг жүргiзу үшiн база болып табылады.  

Халықаралық ғылыми-техникалық бағдарламаларға сəйкес 
Қазақстан Республикасы жердiң ғаламдық мониторингi бойын-

ша жұмыстарға қатысуы мүмкiн.  
Жерге меншiк нысандарына, жердiң нысаналы мақсаты мен 

пайдаланылу сипатына қарамастан Қазақстан Республикасының 
барлық жерi жер мониторингiнiң объектiсi болып табылады. 

Жер мониторингiнiң мiндеттерi:  
1) жердiң жай-күйiнiң өзгерiстерiн уақытылы анықтау, 

оларды бағалау, болжам жасау жəне керi əсерi бар процестердi 
болдырмау мен зардаптарын жою жөнiнде ұсыныстар əзiрлеу;  

2) мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзудi, жерге орналас-

тыруды, жерді пайдалану мен қорғауды бақылауды жəне жер 
ресурстарын мемлекеттiк басқарудың өзге де функцияларын 
ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады.  

 

Жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес, 
экологиялық талаптар дегеніміз – Экологиялық кодексте, Қазақ-

стан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерi 
мен нормативтiк-техникалық құжаттарында қамтылған, қорша-

ған ортаға жəне халықтың денсаулығына терiс əсер ететін ша-

руашылық жəне өзге де қызметтi шектеу жəне оларға тыйым 
салу. Жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар: 

1) санитарлық-эпидемиологиялық жəне экологиялық талап-

тарға сəйкес келетiн өндiрiс технологияларын қолдануы, ха-
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лықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтiруге жол 
бермеуi, қолжетiмдi озық технологияларды енгiзуi; 

2) топырақтың ластануына, қоқыстануына, тозуына жəне 
құнарлылығының төмендеуiне, сондай-ақ құнарлы қабаттың 
мүлдем жоғалуын болғызбау үшiн оны алу қажет болған 
жағдайларды қоспағанда, басқа тұлғаларға сату немесе беру 
мақсатында топырақтың құнарлы қабатын алуға жол бермеуi; 

3) қалдықтарды жинақтау мен жоюды олардың құзыретi 
шегiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi орган-

мен, сондай-ақ арнайы уəкiлеттi мемлекеттiк органдармен 
келiсiм бойынша жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмiмен 
айқындалатын жерде жүргiзу талаптарын сақтауы тиiс. 

Табиғат пайдаланушылар пайдалы қазбаларды қазу, геология-

лық-барлау, құрылыс жəне басқа да жұмыстарды жүргiзу кезiнде: 
1) иеленiп отырған жер учаскелерiн оларды одан əрi мақ-

сатына сай пайдалануға жарамды күйде ұстауға; 
2) жердiң бүлiнуiмен байланысты жұмыстар жүргiзiлген 

кезде топырақтың құнарлы қабатын сылып алуға, сақтауға жəне 
пайдалануға; 

3) бүлiнген жердi қалпына келтiрудi жүргiзуге мiндеттi. 
Бүлiнген жердi қалпына келтiру бағытын таңдау кезiнде: 
1) жер учаскесiнiң үстiңгi жағының бүлiну сипаты; 
2) объект орналасқан ауданның табиғи жəне физикалық-

географиялық жағдайлары; 
3) ауданның даму перспективалары жəне қоршаған ортаны 

қорғау талаптарын ескере отырып, объектiнi орналастырудың 
əлеуметтiк-экономикалық ерекшелiктерi; 

4) қара топырақты жердiң таралу жəне үдемелi ауыл шаруа-

шылығы аймағында бүлiнген жердiң негiзгi көлемiн жыртыла-

тын жер алқаптары ретiнде қалпына келтiру қажеттiлігi; 
5) кенi алынған бос жерде су тоғандарын жəне аршылған 

жыныстар мен байытылған қалдықтар үйiндiлерiнде сəндiк бақ-

парк кешендерiн құруды қоса алғанда, елдi мекендерге тым 
жақын орналасқан бүлiнген жердi бақ, қосалқы шаруашылық- 

тар жəне демалыс аймақтары етiп қалпына келтiру қажеттiлiгi; 
6) өндiрiстiк объектiнiң аумағында жоспарлау жұмыстарын 

орындау, қажетсiз шұңқырлар мен үйiндiлердi жою, құрылыс 
қоқыстарын жинау жəне жер учаскесiн абаттандыру; 
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7) пайдаланылатын жер учаскесiндегi жыралар мен су 
шайған жерлердi топырақпен жабу немесе тегiстеу; 

8) мiндеттi түрде аумақты көгалдандыру ескерiлуге тиiс. 
Жер учаскелерi өнеркəсiптiк қалдықтарды орналастыру, 

көму, жинақтау үшiн пайдаланылған жағдайда олар мынадай 
талаптарға сай келуі тиіс: 

1) кəдеге жаратылмаған өнеркəсiптiк қалдықтарды көмуге 
арналған полигондарды жобалаудың, салудың жəне пайдала-

нудың санитарлық-эпидемиологиялық ережелері мен норма-

ларына сəйкес келуге; 
2) су тоғаны, ауыл шаруашылығы алқаптары, ормандар, 

өнеркəсiптiк кəсiпорындар жағына 1,5 пайыз еңiсi бар жерлерде 
сыйымдылықтың түбiнен алғанда екi метрден аспайтын ыза суы 
тұрғанда əлсiз сүзгiш топырағы болуға; 

3) елдi мекенге қатысты желден ық жақта жəне жерасты суы 
ағысының бағыты бойынша төмен орналасуға; 

4) тасқын су мен нөсер су басып қалмайтындай жерлерде 
орналасуға; 

5) инженерлiк қарсы сүзгi қорғанышы, периметрi бойынша 
қоршауы мен көгалдандырылуы, қатты жамылғысы бар кiрме 
жолдары болуға; 

6) жер учаскесiнен шығатын жерүстi жəне жерасты ағыны 
ашық су объектiлерiне қосылмауға тиiс. 

Жаңа технологияларды енгiзуге, жердi мелиорациялау жəне 
топырақтың құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды 
жүзеге асыруға олар Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық норма-
лар мен ережелерге жəне өзге де талаптарға сəйкес келмеген 
жағдайда тыйым салынады. 

Радиоактивтi жəне химиялық ластануға ұшыраған жердi 
пайдаланудың, күзет аймақтарын белгiлеудiң, осы жерде тұрғын 
үйлердi, өндiрiстiк, коммерциялық жəне əлеуметтiк-мəдени мақ-

саттағы объектiлердi сақтаудың, оларда мелиорациялық жəне 
техникалық жұмыстар жүргiзудiң тəртiбi радиациялық жəне хи-
миялық əсер етудiң жол берiлетiн шектi деңгейлерiнiң нор-

мативтерi ескерiле отырып айқындалады. 
Жердi қорғау мақсатында жер учаскелерiнiң меншiк иелерi, 

жер пайдаланушылар: 
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1) жердi су жəне жел эрозиясынан, селдерден, су басудан, бат-
пақтанудан, қайта тұзданудан, құрғап кетуден, тығыздалудан, ра-
диоактивтi жəне химиялық заттармен ластанудан, өндiрiс жəне 
тұтыну қалдықтарымен қоқыстанудан, ластанудан, оның iшiнде 
биогендiк ластанудан, сондай-ақ басқа да терiс əсерлерден сақтау;

2) ауыл шаруашылығы алқаптарын жəне басқа да жердi бак-
териялық-паразиттiк жəне карантиндiк зиянкестермен жəне 
өсiмдiктер ауруларымен зақымданудан, арамшөптер, бұталар 
жəне шiлiктер басып кетуден, жердiң жай-күйiнiң өзге де наша-
рлану түрлерiнен қорғау;

3) ластанудың, оның iшiнде биогендiк ластанудың жəне
жердiң қоқыстануының салдарларын жою;

4) мелиорацияның қол жеткiзiлген деңгейiн сақтау;
5) бүлiнген жердiң құнарлылығын қалпына келтiру, топырақ

құнарлылығын қалпына келтiру, жердi айналымға уақытылы 
енгiзу;

6) топырақтың құнарлы қабатын кейiннен жердiң құнарлы-

лығын қалпына келтiрудi жүргiзу кезiнде пайдалану үшiн алу 
мен сақтау жөнiндегi iс-шараларды жүргiзуге мiндеттi.

Елдi мекендер жерiнде көктайғаққа қарсы күресу үшiн ас 
тұзын пайдалануға тыйым салынады.

Жерді пайдалану кезіндегі талаптар Қазақстан Республи-

касы жер қоры санаттарына сəйкес белгіленген. Олар: 
– Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi аймақ-

тарға бөлу жəне пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi аймақтарға бөлу 

жəне пайдалану кезiнде экологиялық қауiпсiздiк пен ауыл ша-

руашылығы алқаптарының сапалы жай-күйi қамтамасыз етiлуге 
тиiс.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi аймақтарға бөлу 
критерийi физикалық тозу мен химиялық ластану болып табы-

латын экологиялық қолайсыздық дəрежесiнiң көрсеткiштерiне 
негiзделедi.

Жердiң химиялық ластану деңгейiн айқындау қоршаған 
ортаны қорғау жəне халықтың санитарлық-эпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы мемлекеттiк органдар бекiткен 
топырақтағы химиялық заттардың жол берiлетiн шектi шоғыр-

лануы пайдаланыла отырылып жүзеге асырылады.
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Жерлердi неғұрлым бағалыдан бағасы төмендеу жерге 
ауыстыру, жерлердi консервациялау, сондай-ақ оларды эколо-

гиялық зiлзала аймағына немесе төтенше экологиялық жағдай 
аймағына жатқызу қажеттiгiн айқындау мақсатында жердi баға-

лаудың экологиялық критерийлерiн (бұдан əрi – жердi бағалау-

дың экологиялық критерийлерi) қоршаған ортаны қорғау сала-

сындағы уəкілетті орган бекітеді. 
– Елдi мекендердiң жерiн аймақтарға бөлу мен пайда-

лану кезiндегi экологиялық талаптар 
Елдi мекендердiң жерiн аймақтарға бөлу жердi бағалаудың 

экологиялық критерийлерi негiзiнде жүзеге асырылады. 
Елдi мекендердiң жерiн басқа санаттағы жерлерге ауыстыру 

кезiнде ластаушы заттардың осы аумақтардағы ауа мен суға өту 
мүмкiндiгi жəне олардың халық денсаулығына тiкелей əсер етуi 
ескерiледi. 

Төтенше экологиялық жағдайдағы аймақ үшiн экологиялық 
ахуалдың одан əрi нашарлауына əкеп соқпайтын ерекше пайда-

лану режимi белгiленедi. 
– Өнеркəсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс жəне өзге де 

ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жердi аймақтарға 
бөлу жəне пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар 

Өнеркəсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл ша-

руашылығы мақсатындағы емес жердi аймақтарға бөлу кезiнде 
экологиялық қауiпсiздiк жəне жердi ұтымды пайдалану қамта-

масыз етiледi. 
Халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жəне өнеркəсiп, 

көлiк жəне өзге де объектiлердi пайдалану үшiн қажеттi жағ-

дайлар жасау мақсатында қоршаған ортаның жай-күйiн жақ-

сартуға ықпал ететiн, аталған жердi пайдаланудың ерекше жағ-

дайлары ескерiле отырып, аймақтар белгiленедi. 
Өнеркəсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл 

шаруашылығы емес мақсаттағы жердi басқа санаттағы жерге 
ауыстыру кезiнде өз шегiнде аймақтарды белгiлеу мақсаттарына 
сай келмейтiн қызмет түрлерiне шек қойылатын немесе тыйым 
салынатын аймақтар ескерiледi. 

Өнеркəсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы емес жердi басқа санаттағы жер-

ге ауыстыру кезiнде олардың химиялық заттармен жерлердi 
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бағалаудың экологиялық критерийлерiнде белгiленген деңгей-

лерден артық ластануы қосымша экологиялық критерий болып 
табылады. Ластанудың жоғары деңгейiне жатқызылған жер кон-

сервациялануға тиiс жəне босалқы жер құрамына ауыстырылады. 

– Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерiн жəне 
сауықтыру мақсатындағы жердi пайдалану кезiндегi эколо-

гиялық талаптар 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерiн пайдалану 

режимi Қазақстан Республикасының Жер кодексiмен жəне 
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Рес-

публикасының Заңымен реттеледi. 
Сауықтыру мақсатындағы жерде қолайлы экологиялық 

жəне санитарлық-эпидемиологиялық жағдайларды сақтау мақса-

тында оларды аймақтарға бөлу кезiнде санитарлық қорғаныш 
аймақтары белгiленедi. 

– Орман қорының жерiн пайдалану кезiндегi эколо-

гиялық талаптар 
Орман қорының жерiн пайдалану режимi Қазақстан Рес-

публикасының Жер жəне Орман кодекстерiмен реттеледi. 
Жердi орман қоры санатына жатқызу кезiнде аумақтың эко-

логиялық жай-күйiнiң индикаторы ретiнде өсiмдiктердiң жай-

күйiн экологиялық критерийлер деп есептеген жөн. 
Орман шаруашылығының мұқтаждықтары үшiн пайдала-

нылмайтын орман қоры жерiндегi ауыл шаруашылығы алқап-

тары Қазақстан Республикасының орман заңнамасына сəйкес 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердiң санатына ауыстыры-

луы мүмкiн. 
Орман қорының жерiн басқа жер санатына ауыстыруға Қа-

зақстан Республикасының орман заңнамасының талаптарына 
сəйкес орман орналастыру жəне жерге орналастыру материал-

дарының негiзiнде мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң 
қорытындысы болған кезде: 

1) бұрын белгiленген нысаналы мақсатына сəйкес пайда-

лану мүмкiн болмаған; 
2)  қоныстар шегi өзгерген; 
3)  елдi мекендердiң шекаралары (шектерi) өзгерген; 
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерiнiң санатына 

жатқызылған жағдайда жол берiледi. 



241 

Орман қорының жерiн басқа санаттарға ауыстыру кезiнде 
жердi бағалаудың экологиялық критерийлерiне сəйкес жердiң 
жай-күйiнiң шөптi жəне сүректi өсiмдiктерге əсер етуiн көрсе-

тетiн экологиялық көрсеткiштердi ескерген жөн. 
– Су қорының жерiн аймақтарға бөлу жəне пайдалану 

кезiндегi экологиялық талаптар 
Су қорының жерiн аймақтарға бөлу кезiнде су объектiлерiн 

қорғау жəне суды ұтымды пайдалану қамтамасыз етiледi. 
Су қоры жерiнiң құрамындағы жер учаскелерiн жергiлiктi 

атқарушы органдар су қорын пайдалану жəне қорғау сала-

сындағы уəкiлеттi мемлекеттiк органдардың келiсiмi бойынша 
жеке жəне заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығының, орман, 
балық, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары үшiн жəне 
жер учаскесiнiң негiзгi нысаналы мақсатына қайшы келмейтiн, 
жердiң ластануы мен тозуына жəне тиiсiнше экологиялық 
ахуалдың нашарлауына əкеп соқтырмайтын басқа да мақсаттар 
үшiн уақытша жер пайдалануға беруi мүмкiн. 

Су қорының жерiн басқа жер санатына ауыстыруға, мемле-

кеттiк экологиялық жəне санитарлық-эпидемиологиялық сарап-

тамалардың оң қорытындылары Қазақстан Республикасының су 
заңнамасының талаптарына сəйкес болған кезде: 

1) су объектiсiнiң жұмыс iстеуi тоқтатылған немесе оның 
экологиялық жəне гигиеналық көрсеткiштерi едəуiр өзгерген; 

2) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерiне жатқызылған; 
3) елдi мекендердiң шекаралары (шектерi) экологиялық ахуал-

дың өзгеруiне əкеп соқтыратындай өзгерген жағдайда жол 
берiледi. 

Су қорғау белдеулерiне бөлiп берiлген жер елдi мекендер 
мен өнеркəсiп жерiнiң санатына ауыстырылмайды, онда судың 
ластануын, қоқыстануын жəне сарқылуын болғызбау үшiн ша-

руашылық қызметтiң арнайы режимi белгiленедi. 
–  Босалқы жердi аймақтарға бөлу жəне пайдалану кезiн-

дегi экологиялық талаптар 
Босалқы жердi аймақтарға бөлу кезiнде келеңсiз өзгерiстер 

байқалған алаңдарды жəне зерттелетiн аумақтағы тозу дəрежесi 
əртүрлi учаскелердi бөлудiң кеңiстiктi əркелкiлiгi ескерiледi. 

Экологиялық жүйелердiң тозу жылдамдығы елу жылдық 
байқау қатары бойынша есептеледi. Экожүйелердiң тозуын 
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бағалау жердi бағалаудың экологиялық критерийлерiне сəйкес 
жүргiзiледi.

Босалқы жер басқа жер санатына одан əрi пайдалану мақ-

саттарына қарай сол орында санатына ауыстырылатын жердiң 
шекаралары белгiленгеннен кейiн ғана ауыстырылуы мүмкiн. 
Босалқы жердi басқа жер санатына ауыстыру кезiнде жер учас-

кесiн осындай жер санатына қойылатын экологиялық талаптарға 
сəйкес таңдау алдын ала жүзеге асырылады.

Бұзылған жердi босалқы жер санатына ауыстыру – қалпына 
келтiру жəне жердiң сапасы мен экологиялық жағдайды жақ-

сарту жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асырғаннан кейiн мүмкiн 
болады.  

Ядролық қаруды сынау жүргiзiлген жер учаскелерi босалқы 
жер құрамынан ядролық қаруды сынау зардаптарын жою жəне 
кешендi экологиялық тексеру жөнiндегi барлық iс-шаралар 
аяқталғаннан кейiн мемлекеттiк экологиялық жəне санитарлық-

эпидемиологиялық сараптамалардың оң қорытындысы болған 
кезде ғана меншiкке немесе жер пайдалануға берiлуi мүмкiн.

Бақылау сұрақтары:
1. Жер ресурстарының жалпы сипаттамасы.
2. Жер қорының түсінігі жəне оның жекелеген санаттарының құқықтық

режимі.
3. Жерді қорғаудың мақсаттары мен міндеттері.
4. Жердi сақтап қоюдың құқықтық негіздері.
5. Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау.
6. Жерге орналастыру – жерді қорғауда алдын алу шарасы ретінде.
7. Мемлекеттiк жер кадастрының жерді қорғаудағы ролі.
8. Жер мониторингін жүргізуді құқықтық реттеу.
9. Жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар.
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10-тақырып 
 

ЖЕР ҚОЙНАУЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ  
ЖƏНЕ ОНЫ ҚОРҒАУ 

 
 

 

Жер қойнауының, пайдалы қазбалардың құқықтық 
жағдайының түсінігі мен жалпы сипаттамасы 

Кен орындары жəне олардың сыныпталуы. Жер қойнауын 
пайдалану құқығының режимдері. Жер қойнауын пайдалану жө-

ніндегі операциялар. Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы 
төлемдері мен салықтары. Жер қойнауын қорғау. Жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін шектелген ау-

мақтардың құқықтық режимі. Жер қойнауын ұтымды əрі кешенді 
пайдалану мен жер қойнауын қорғау саласындағы талаптар.  

Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкес жер 
қойнауы мен оның құрамындағы пайдалы қазбалар мемлекет 
меншігінде болады.  

Жер қойнауы – топырақ қабатынан төмен, ал ол болмаған 
кезде жер бетінен төмен орналасқан жер қыртысының бөлігі, су 
айдындары мен ағын сулардың түбі жер қойнауы деп танылады. 

Жер қойнауының ресурстары:  
1) пайдалы қазбалар; 
2) техногендік минералдық түзілімдер; 
3) жер қойнауының кеңістігі. 
Пайдалы қазбалар – Химиялық құрамы мен физикалық 

қасиеттері оларды материалдық өндіріс саласында жəне тікелей 
немесе қайта өңделгеннен кейін тұтыну саласында пайдалануға 
мүмкіндік беретін, пайдалы құрауыштары бар табиғи минерал-

дық түзілімдер мен органикалық заттар пайдалы қазбалар болып 
танылады. Өзінің экономикалық маңызы бойынша жəне жер 
қойнауын пайдаланудың тиісті шарттарын белгілеу мақсатында 
пайдалы қазбалар мынадай топтарға бөлінеді: 

1) жерасты сулары; 
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2) көмірсутекті пайдалы қазбалар (көмірсутектер).  Мұнай, 
шикі газ жəне табиғи битум көмірсутектер деп танылады 

3) пайдалы қатты қазбалар. Жер қойнауында немесе жер 
бетінде қатты күйде болатын табиғи минералдық түзілімдер, 
органикалық заттар мен олардың қоспалары пайдалы қатты қаз-

балар деп танылады. Пайдалы қатты қазбалар кендік жəне 
кендік емес болып бөлінеді. Саф металдар, қара, түсті, сирек, 
радиоактивті металдардың жəне сирек кездесетін жер элемент-

терінің кендері кендік пайдалы қатты қазбалар деп танылады. 
Қалған пайдалы қатты қазбалар кендік емес деп танылады. 

Техногендік минералдық түзілімдер, техногендік мине-
ралдық түзілімдерге арналған құқықтар. Тау-кен өндіру, тау-

кен қайта өңдеу жəне энергетикалық өндірістердің пайдалы 
құрауыштары жəне (немесе) пайдалы қазбалары бар қалдықта-

рының шоғыры техногендік минералдық түзілімдер деп таны-

лады. Тау-кен өндірістерінің техногендік минералдық түзілім-

деріне жер қойнауынан айырып алу процесінде тау-кен жы-

ныстарынан пайдалы қатты қазбаларды бөліп алу нəтижесінде 
түзілетін пайдалы қатты қазбаларды өндірудің қалдықтары 
(аршылым, қоршауыш жыныс, шаңдар, кенеусіз (кондициялы 
емес) кен) жатады. Тау-кен қайта өңдеу өндірістерінің техно-

гендік минералдық түзілімдеріне кен байыту өндірістері (байы-

ту қалдықтары мен шламдары) жəне (немесе) химиялық-

металлургиялық өндірістер қызметі (шлактар, кектер, клинкер-

лер жəне металлургиялық қайта жасау қалдықтарының басқа да 
осыған ұқсас түрлері) нəтижесінде түзілетін қайта өңдеу қал-

дықтары жатады. 
Жер қойнауы кеңістігі. Геотехникалық, геологиялық, эко-

номикалық жəне экологиялық факторларды ескере отырып, 
өндірістік, ғылыми немесе өзге де қызмет объектілерін орна-

ластыруға арналған орта ретінде пайдаланылуы мүмкін жер 
қойнауының үш өлшемдік кеңістіктегі қасиеті жер қойнауы 
кеңістігі болып табылады. 

 

Кен орындары жəне олардың сыныпталуы 
Кен орны дегеніміз – өзінің сандық, сапалық жəне тау-кен 

техникалық сипаттамалары бойынша оң экономикалық əсері бар 
өнеркəсіптік əзірлеме үшін жарамды болуы мүмкін пайдалы 
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қазбаның (пайдалы қазбалардың) табиғи немесе техногендік 
шоғыры болып табылады.

Пайдалы қазбалар ресурстарының немесе қорларының 
шамасы жəне олардың экономикалық маңыздылығы бойынша 
ірі кен орындары жеке санатқа бөлінеді.

Пайдалы қатты қазбалардың мынадай ресурстарды қамти-

тын кен орындары ірі кен орындары деп танылады:

Пайдалы қазба, өлшем бірлігі Саны
Темір кені, млн т >100

Марганец кені, млн т >50

Хромит кені, млн т >30

Мыс, млн т >5

Қорғасын, млн т >5

Мырыш, млн т >5

Бокситтер, млн т >50

Никель, мың т >50

Вольфрам, мың т >100

Молибден, мың т >200

Алтын, т >250

Кокстелетін көмір, млн т >50

Энергетикалық көмір, млн т >500

Қоңыр көмір, млн т >500

Жанғыш тақтатастар, млн т >500

Фосфориттер (кен), млн т >200

Күкірт қышқылды, аралас калий тұздары, млн т >100

Мынадай геологиялық қорлары бар көмірсутекті кен орын-
дары ірі кен орындары деп танылады:

Пайдалы қазба, өлшем бірлігі Саны
Мұнай, млн т >100

Табиғи газ, млрд м3 >50

Жер қойнауын пайдалану құқығы дегеніміз – жер қойнауын 
кəсіпкерлік мақсатта бөліп берілген учаске шегінде белгілі бір 
мерзім ішінде өтеулі негізде пайдалану мүмкіндігін білдіреді. 
Жер қойнауын пайдалану құқығы мыналардың:

1) жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияның;
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2) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың не-

гізінде туындайды.  

Жер қойнауын пайдалану құқығының режимдері келесі 
түрлерге бөлінеді: 

– Жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режимі.  
– Жер қойнауын пайдаланудың келісімшарттық режимі 
Жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия – мемле-

кеттік орган беретін жəне оның иесіне көрсетілген жер қойнауы 
учаскесінің шегінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі опера-

цияларды жүргізу мақсатында жер қойнауы учаскесін пайдала-

нуға құқық беретін құжат болып табылады. Жер қойнауын пай-
далануға арналған лицензия бір ғана жер қойнауы учаскесін 
пайдалану үшін беріледі.  

Жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияның түр-

лері.    Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың 
түрлері ескеріле отырып, жер қойнауын пайдалануға арналған 
мынадай лицензиялар беріледі: 

1) жер қойнауын геологиялық зерттеуге арналған лицензия; 
2) пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған лицензия; 
3) пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензия; 
4) кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған ли-

цензия; 
5) жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензия; 
6) кен іздеушілікке арналған лицензия. 
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мазмұны, 

жасалу, орындалу жəне тоқтатылу тəртібі Жер қойнауы кодек-

сінде айқындалатын шарт болып табылады. Жер қойнауын пай-
далануға арналған келісімшарт бойынша бір тарап (Қазақстан 
Республикасының атынан құзыретті орган) екінші тарапқа (жер 
қойнауын пайдаланушыға) белгілі бір мерзімге жер қойнауын 
пайдалану құқығын беруге міндеттеледі, ал жер қойнауын пай-
даланушы келісімшарт талаптарына жəне Кодекске сəйкес өз 
есебінен жəне өзі тəуекел етіп жер қойнауын пайдалануды жүзе-
ге асыруға міндеттеледі. 

 Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар – жер 
қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге, пайдалы қазба-

ларды барлауға жəне (немесе) өндіруге қатысты, оның ішінде 
жерасты суларын, емдік балшықты барлаумен жəне өндірумен, 
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жер қойнауын сарқынды суларды ағызу үшін барлаумен бай-

ланысты, сондай-ақ барлаумен жəне (немесе) өндірумен байла-

нысты емес, жерасты құрылыстарын салу жəне (немесе) пайда-

лану жөніндегі жұмыстар болып табылады. 
Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың түрлері 
Жер қойнауын пайдалану құқығы мынадай операцияларды 

жүзеге асыру үшін беріледі: 
1) жер қойнауын геологиялық зерттеу; 
2) пайдалы қазбаларды барлау; 
3) пайдалы қазбаларды өндіру; 
4) жер қойнауы кеңістігін пайдалану; 
5) кен іздеушілік. 
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 

Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы (Салық кодексі) кодексіне сəйкес, Қазақстан Респуб-

ликасының заңнамасында айқындалған тəртіппен жасалған жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың шеңберінде 
жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезін-

де жер қойнауын пайдаланушылар белгіленген барлық салықтар-

ды жəне бюджетке төленетін төлемдерді төлейді. Жер қойнауын 

пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салықтары: 
1) қол қою бонусын; 
2) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемді; 
3) жер қойнауын пайдалануға баламалы салықты; 
4) роялтиді; 
5) Қазақстан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесін; 
6) пайдалы қазбаларды өндiру салығын; 
7) үстеме пайда салығын қамтиды. 
 

Жер қойнауын қорғау 

Жер қойнауын қорғау – Қазақстан Республикасының эколо-

гиялық заңнамасында көзделген, жер қойнауын ұтымды жəне 
кешенді пайдалануға, жер қойнауын пайдалану жөніндегі опера-

цияларды жүргiзу кезiнде олардың ластануын болғызбауға, осы 
операциялардың қоршаған ортаға зиянды əсерiн азайтуға, сон-

дай-ақ жер қойнауын заңсыз пайдалануды анықтауға жəне оның 
жолын кесуге бағытталған іс-шаралар, оның ішінде бақылау iс-

шаралары жүйесi. 
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Жер қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау, көмірсутек-

терді барлау жəне өңдеу кезінде жер қойнауын ұтымды жəне 
кешенді пайдалану 

1) жер қойнауын қорғауды қамтамасыз ету; 
2) жоғарғы технологияларды қолдану жəне жер қойнауын 

пайдаланудың оң практикасы негізінде жер қойнауын ұтымды 
жəне экономикалық жағынан тиімді пайдалану;  

3) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының 
талаптарын сақтау көмірсутектерді барлау мен өңдеуді жүргі-
зудің міндетті шарттары болып табылады.  

Жер қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау: 
1) халықтың өмірін жəне денсаулығын қорғауға; 
2) табиғи ландшафтарды сақтауға жəне бүлінген жерлерді, 

өзге де геоморфологиялық құрылымдарды қалпына келтіруге; 
3) жер сілкінуді, көшкінді, су басуды, топырақтың шөгуін 

болдырмау мақсатында жер қойнауының үстіңгі бөліктерінің 
энергетикалық жай-күйінің қасиеттерін сақтауға; 

4) су объектілерінің табиғи жай-күйін сақтауды қамтамасыз 
етуге бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, экономика-

лық, технологиялық жүйелерді жəне басқа да іс-шараларды қам-

тиды. 
Мыналар: 
1) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүр-

гізу үшін берілетін көмірсутектер, кен орындары мен жер 
қойнауы учаскелері қорларының ауқымы мен құрылымын дұ-

рыс бағалау үшін жер қойнауын алдын ала геологиялық зерт-

теудің толықтығын қамтамасыз ету; 
2) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүр-

гізудің барлық сатыларында жер қойнауы ресурстарын ұтымды 
жəне экономикалық тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;  

3) жер қойнауынан пайдалы қазбалар алудың толымды-

лығын қамтамасыз ету; 
4) қорларды жəне өндірілген көмірсутектерді, ілеспе құра-

уыштарды анық есепке алуды жүргізу; 
5) су жинау алаңдарында жəне ауызсумен немесе өнер-

кəсіптік сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын жерасты сула-

ры жинақталған жерлерде өнеркəсіптік жəне тұрмыстық қал-

дықтардың жиналуын болғызбау; 
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6) көмірсутектерді немесе өзге де заттар мен материалдарды 
жер астында сақтау, зиянды заттар мен қалдықтарды көму ке-

зінде жер қойнауының ластануын болғызбау; 
7) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқта-

та тұрудың, тоқтатудың, жер қойнауын пайдалану салдарын 
жоюдың, жер қойнауы учаскелерін консервациялаудың, сондай-

ақ жекелеген технологиялық объектілерді жою мен консерва-

циялаудың белгіленген тəртібін сақтау; 
8) қалдықтарды жинап қою мен орналастыру кезінде эко-

логиялық жəне санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қам-

тамасыз ету; 
9) шикі газды маңызды стратегиялық энергия көздерін не 

мұнай-химия өнеркəсібі үшін шикізат ресурстарын алу жəне 
қоршаған ортаға залалды барынша азайту мақсатында қайта өң-

деу арқылы оны барынша пайдалану, көмірсутектерді барлау 
жəне өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пай-

далану мен жер қойнауын қорғау саласындағы талаптар болып 
табылады. 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсан- 

дағы Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы ко-

дексіне сəйкес, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция-

ларды жүргізу үшін шектелген аумақтар белгіленген. Олар:  
1) қорғаныс жəне ұлттық қауіпсіздік қажеттіліктеріне арнал-

ған жерлердің аумағында;  
2) елді мекендер жерлерінің аумағында жəне оларға бір мың 

метр қашықтықта іргелес жатқан аумақтарда;  
3) тау-кен байыту өндірістерінің техногендік минералдық 

түзілімдерін орналастыру объектісі болып табылмайтын, жұмыс 
істеп тұрған гидротехникалық құрылыс орналасқан жер учаске-

сінің аумағында жəне оған төрт жүз метр қашықтықтағы іргелес 
жатқан аумақта; 

4)  су қоры жерлерінің аумағында;  
5) ауызсумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пай-

даланылуы мүмкін жерасты сулары кен орындарының жəне 
учаскелерінің контурларында; 

6) көмінділерден, қабірлер мен зираттардан, сондай-ақ кө-

мінділер мен зираттарға бөлінген жер учаскелеріне жүз метр қа-

шықтықта іргелес жатқан аумақтарда; 
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7) үшінші тұлғаларға тиесілі жəне ғимараттар мен құрылыс-

жайлар, көпжылдық екпелер алып жатқан жер учаскелері аума-

ғында жəне оларға жүз метр қашықтықта іргелес жатқан жер 
учаскесі аумағында – осындай тұлғалардың келісімінсіз;  

8) автомобиль жəне теміржолдар, əуежайлар, əуеайлақтар, 
аэронавигация жəне авиатехникалық орталықтардың объекті-
лері, теміржол көлігі объектілері, көпірлер, метрополитендер, 
тоннельдер, энергетикалық жүйелердің жəне электр беру желі-
лерінің объектілері, байланыс желілері, ғарыш қызметін қамта-

масыз ететін объектілер, магистральдық құбыржолдар алып 
жатқан жерлердің аумағында;  

9) мемлекет мұқтажы үшін мемлекеттік заңды тұлғаларға 
бөліп берілген жер қойнауы учаскелерінің аумақтарында; 

10) Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сəйкес 
жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізуге 
тыйым салынатын басқа да аумақтарда жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі операциялар жүргізуге тыйым салынады.  

 

Жер қойнауын ұтымды əрі кешенді пайдалану мен жер 
қойнауын қорғау саласындағы талаптар 

1. Мыналар: 
1) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүр-

гізу үшін, оның ішінде өндіруге қатысы жоқ мақсаттарға 
пайдалану үшін берілетін пайдалы қазбалар, кен орындары мен 
жер қойнауы учаскелері қорының ауқымы мен құрылымын 
нақтылы бағалау үшін жер қойнауын ілгерілей геологиялық 
зерттеудің толымдылығын қамтамасыз ету; 

2) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүр-

гізудің барлық сатыларында жер қойнауы ресурстарын ұтымды 
əрі кешенді пайдалануды қамтамасыз ету; 

3) бай учаскелерді таңдап өндіруге жол бермей пайдалы қаз-

баларды жер қойнауынан бөліп алудың толымдылығын қамта-

масыз ету; 
4) кен орнын игеру кезінде сыртқа шығарылатын жəне жер 

қойнауында айналыстан шыққан негізгі жəне онымен бір жерде 
жатқан пайдалы қазбалар қорларын жəне қосалқы компонент-

терді, оның ішінде минералдық шикізатты өңдеу өнімдері мен 
өндіріс қалдықтарын дұрыс есепке алу; 
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5) бастапқы өңдеу деректері бойынша мемлекеттік баланста 
есепте тұрған пайдалы қазбалар қорларын түзетуді жою; 

6) су жинау алаңдарында жəне ауызсумен немесе өнеркə-

сіптік сумен қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жерасты су-

лары жинақталған жерлерде өнеркəсіптік жəне тұрмыстық қал-

дықтардың жиналуын болғызбау; 
7) жер қойнауын су басудан, өрттен жəне кен орындарын 

пайдалануды жəне игеруді қиындата түсетін басқа да дүлей 
факторлардан қорғау; 

8) жер қойнауының ластануын, əсіресе мұнайды, газды не-

месе басқа да заттар мен материалдарды жер астында сақтау, 
зиянды заттар мен қалдықтарды көму кезінде ластануын болғыз-

бау; 
9) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқта-

та тұру, доғару, кен орнын игеру объектілерін консервациялау 
мен жою жөніндегі белгіленген тəртіпті сақтау; 

10) қалдықтарды үю мен орналастыру кезінде экологиялық 
жəне санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қамтамасыз ету; 

11) ілеспе газдың маңызды стратегиялық энергия көздерін, 
не мұнай-химия өнеркəсібі үшін шикізат ресурстарын алу жəне 
қоршаған ортаға зиянды барынша азайту мақсатында өңдеу 
жолымен оны барынша пайдалану жер қойнауын ұтымды əрі 
кешенді пайдалану мен жер қойнауын қорғау саласындағы та-

лаптар болып табылады. 
 
Бақылау сұрақтары: 

1. Жер қойнауының, пайдалы қазбалардың құқықтық жағдайының 
түсінігі мен жалпы сипаттамасы.  

2. Жер қойнауы мен басқа да пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалануды 
жəне қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік-құқықтық механизм.  

3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер қойнауы қорының 
түсінігі мен құрамы жəне оның жеке бөліктерінің құқықтық режимі.  

4. Жер қойнауына меншік құқығы жəне оны іске асыру нысандары.  
5. Жер қойнауын пайдалану жəне оны қорғау саласындағы мемлекеттік 

басқару мен бақылау.  
6. Жер қойнауын пайдалану құқығы жəне оның түрлері.  
7. Пайдалы қазбаларды есепке алу, оларды жіктеу.  
8. Пайдалы казбалардың кен орындарының мемлекеттік кадастры.  
9. Жер қойнауына, жер қойнауы пайдаланушыларға келтірілген зиянды 

өтеу.  
10. Жер қойнауы туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық. 
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11-тақырып 
 

СУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ  
ЖƏНЕ ОНЫ ҚОРҒАУ 

 
 

 

Судың құқықтық режимінің түсінігі мен жалпы сипатта-
масы 

Қазақстан Республикасының Су кодексі жəне суларды ұтым-

ды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ететін басқа да заңдар. 
Қазақстан Республикасы су заңдарының мақсаттары мен міндет-

тері.  Қазақстан Республикасы су қорының түсінігі мен құрамы 
жəне оның жеке бөліктерінің құқықтық режимі. Суды ұтымды 
пайдалануды жəне қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік-құ-

қықтық механизм. Су қорына меншік құқығы жəне оны жүзеге 
асыру нысандары. Суды пайдалану құқығы жəне оның түрлері. 
Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік бақы-

лау жəне сараптама. Су объектілерін қорғау жəне судың зиянды 
əсеріне қарсы күресу. Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу-

дің экономикалық тетігі. Су дауларын шешу тəртібі жəне су заңда-

рын бұзғаны үшін жауаптылық. Трансшекаралық суларды пайда-

лану жəне қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. 
 

Судың құқықтық режимінің түсінігі мен жалпы сипат-

тамасы. Қазақстан Республикасының Су кодексі жəне су-

ларды ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ететін 
басқа да заңдар 

Судың заңдық түсінігі жаратылыстану ғылымындағы судың 
түсінігінен ажыратылады. Жаратылыстану ғылымы бойынша су 
– бұл сұйық, қатты жəне газ күйінде кездесетін сутегі мен 
оттегінің химиялық қосылысы. Суды құқықтық мағынада 
айқындау үшін «сулар» терминін қолданамыз, Қазақстан Рес-

публикасының Су кодексіне сəйкес, сулар – су объектілерінде 
жинақталған барлық сулардың жиынтығы. Көріп тұрғаны-
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мыздай, «су» жəне «сулар» түсініктері арасында елеулі айырма-

шылық бар. Біріншісі – кеңістіксіз сипаттағы затты құраса, екін-

шісі – осы заттың жер беті құрлығы рельефі мен жер қойнауын-

да орын алуы. Осы екі түсінікті салыстырамыз. ҚР территория-

сында орын алған су қорын үш бөлікке бөлуге болады:  
Судың кеңістіктегі физикалық жағдайы мен жай-күйіне 

қарай құқықтық реттеуге келмегендіктен қорғауға жататын жеке 
табиғи объект бола алмайды. Мысалы, атмосфералық су буы, 
жер қойнауында еріген су, жануарлар мен өсімдіктер организ-

міндегі су. Олар тек атмосфералық ауа, жер, жануарлар мен 
өсімдіктер дүниесінің құрамдас бөлігі ретінде қорғалады.  

Жер үсті су айдындарын, жер асты көздерін, мұздықтарды 
жəне т.б. құрайтын сулар. Ол қоғамдық қатынастардың жеке 
объектісі бола алады. 

Адам еңбегімен қоршаған ортадан бөліп алынған су, яғни 
түрлі қоймаларда, сыйымдылықтарда, сауыттардағы су құбыры 
желілерінде айналушы су. 

Жоғарыда аталған категориялардан тек екіншісі ғана эко-

логиялық құқық нормаларымен қорғауға жататын табиғи объект 
талаптарына сай келеді. Бірінші категория ешқандай құқықтық 
реттеуге келмейді, ал үшінші категория табиғи объект ерекше-

лігі сипатына сəйкес келмейді, яғни барлық қоршаған табиғи 
ортамен байланысы. Осыдан шығатыны, «су» түсінігі «сулар» 
түсінігінен əлдеқайда ауқымды болып табылады.  

«Сулардың» құқықтық белгісі болып олардың ҚР су 
қорындағы есептілігі табылады. Қазақстан Республикасында 
тұщы су қоры шамамен 524 км3 құрайды. Оның ішінде көлдер – 

190, мұздықтар – 80, өзендер – 101, су қоймалары – 95, жер асты 
сулары – 5,8. Қазақстандағы ең ірі су айдындары болып Каспий 
жəне Арал теңіздері, Балқаш көлі табылады. Шамамен 39 мың 
өзендер мен уақытша су ағындары, 48 мың көлдер есепке 
алынған. Ірі су ағындарына Ертіс, Іле, Сырдария, Тобыл, Орал, 
Торғай жəне Шу өзендері жатады. Су ресурстары əр аймақ 

бойынша түрлі орналасқан. Шығыс аймағында – 34,5%, 

солтүстік – 4,2, орталық – 2,6 %, оңтүстік-шығыс – 24,1%, 

оңтүстік – 21,2%, батыс – 13,4% [1].  

Су қатынастарын реттейтін заңнама ҚР Конституциясына 
негізделеді жəне 2003ж. 9 шілдедегі ҚР Су кодексі жəне өзге де 
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нормативтік құқықтық актілерден тұрады. Олардың ішіндегі 
маңыздылары болып «Су пайдаланушылардың ауылдық тұтыну 
кооперативтері туралы» 2003 ж. 8 сəуірдегі ҚР заңы; «Суды 
бақылау мен есепке алудың нормативтiк-техникалық, санитар-

лық-эпидемиологиялық жəне метрологиялық қамтамасыз ету 
талаптарын əзiрлеу, келiсу əрi бекiту ережесiн бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы 
қаулысы; «Мемлекеттік су кадастрын енгізу ережесін бекіту 
туралы» ҚР Үкіметінің 2003 ж. 31 желтоқсандағы қаулысы;  
«Су объектілерінің мемлекеттік мониторингін, суларды мемле-

кеттік есепке алу жəне оларды пайдалануды енгізу ережесін бе-

кіту туралы» ҚР Үкіметінің 2004 ж. 26 қаңтардағы қаулысы, т.б. 
Су ресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғаудың тиім-

ділігі су қатынастарын құқықтық реттеуден көрініс табады.  
Кеңестік кезеңдегі су қатынастары 1970 ж. 10 желтоқсан-

дағы «КСРО жəне кеңестік республикалар су заңнамасының 
негіздері» КРСО Заңы жəне 1972 ж. 27 желтоқсандағы ҚазКСР 
Су кодексімен реттелген.  

Еліміз егемендік алғаннан кейін ҚР Жоғарғы кеңесі 1993 ж. 
31 наурызда Қазақстан Республикасының Су кодексін қабыл-

дады. Өткен кезеңде əрекет еткен ҚР Су кодексінің көптеген 
ережелері ескірген. 

2003 ж. 9 шілдеде Қазақстанда жаңа Су кодексі қабыл-

данды. Кодекс 11 бөлімнен, 32 тараудан жəне 146 баптан 
тұрады. Жаңа кодекстің қабылдану қажеттілігі ең алдымен су 
шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы секторындағы нарық-

тық қатынастардың дамуымен көрініс тапты.  
Бұл Кодекс су пайдаланушылардың халықтың суға əдiл 

жəне теңдей қол жеткізуi халықаралық қағидасына негізделеді. 
Жаңа Су кодексін енгізу барысында жер асты жəне жер үсті 
суларына рұқсат беру жүйесі ҚР Ауыл шаруашылығы минис-

трлігінің Су ресурстары жөніндегі комитетінің құзырына шо-

ғырланды. Алғашында жер асты суларын пайдалану жəне 
қорғау ҚР Энергетика жəне минералды ресурстары министр-

лігінің Геология жəне жер қойнауын қорғау жөніндегі коми-

тетінің құзырында болатын.  
Су ресурстарын мемлекеттік басқаруға, пайдалануға жəне 

қорғауға байланысты мəселелер заңға негізделген актілермен 
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реттеледі. Оның ішінде, Үкімет қаулыларымен келесідей мəсе-

лелер реттеледі: 
– су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мем-

лекеттік жоспарлау; 
– жер үсті жəне жер асты суларын мемлекеттік есепке алу, 

мемлекеттік су кадастры, су объектілерінің мемлекеттік 
мониторингін енгізу; 

– облыстар арасында су қатынастарын реттеу; 
– арнайы су пайдалануға рұқсат пен лицензия беру; 
– су ресурстарын пйдаланудың төлемі; 
– ауызсумен қамтамасыз ету; 
– су ресурстарын зиянды əсерлерден қорғау жəне су 

объектілерінің жағдайына əсер етуші шаруашылық қыз-

метті реттеу; 
– жекелеген сумен жабдықтау жүйелерін субсидиялау 

жəне т.б. 
Іс жүзінде су сапасын реттеуші нормативтік құжаттар ве-

домстволық болып келеді. Су объектiлерiне жол берiлетiн шектi 
зиянды əсерлердiң нормативтерi Денсаулық сақтау министр-

лігінің Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарымен 
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі келісімі бойынша бекі-
тіледі.      

 

Қазақстан Республикасы су заңдарының мақсаттары мен 
міндеттері.  Қазақстан Республикасы су қорының түсінігі мен 
құрамы жəне оның жеке бөліктерінің құқықтық режимі 

ҚР су заңдарының мақсаттары мен міндеттері ҚР Су 
кодексінде айқындалған. Су кодексінің 3-бабының 1-тармағына 
сəйкес Қазақстан Республикасы су заңдарының мақсаттары ха-

лықтың жəне қоршаған ортаның тiршiлiк жағдайларын сақтау 
мен жақсарту үшiн су пайдалану мен су қорын қорғаудың, сумен 
жабдықтаудың жəне су бұрудың экологиялық қауiпсiз жəне 
экономикалық оңтайлы деңгейiне қол жеткізу жəне қолдау болып 
табылады. Қазақстан Республикасы су заңдарының мiндеттерi:  

1) су қорын пайдалану жəне қорғау, сумен жабдықтау жəне 
су бұру саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу;  

2) су қатынастарын, сумен жабдықтау жəне су бұру сала-

сындағы қатынастарды реттеу;  
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3) тұрақты су пайдалануды жəне су қорын қорғауды, сумен 
жабдықтауды жəне су бұруды қолдау мен дамытудың құқықтық 
негiздерiн қамтамасыз ету;  

4) су қорын пайдаланудың жəне қорғаудың, сумен жабдық-

таудың жəне су бұрудың негiзгi принциптерi мен бағыттарын 
айқындау;  

5) су ресурстарын зерттеу, барлау, ұтымды жəне кешенді 
пайдалану мен қорғау, гидромелиорациялық жүйелер мен су ша-

руашылығы құрылыстары саласындағы қатынастарды басқару; 
6) жерді гидромелиорациялауды дамыту бағыттарын айқын-

дау; 
7) халықты жəне шаруашылық объектілерін су шаруашы-

лығы құрылыстарындағы төтенше жағдайлардан жəне олардың 
зардаптарынан қорғау. 

Белгілі бір уақыттағы су объектісіндегі судың саны мен 
сапасына қарамастан, кез келген гидрологиялық сипатта сулар 
ҚР су қорының құрамына енеді. Сəйкесінше ҚР су қорына 
белгілі бір уақыт кезеңінде тартылып қалған өзендер кіреді. 
Судың жоқ болуы су пайдаланушылардың құқықтары мен 
міндеттерін тоқтатпайды, тек оларды жүзеге асыру уақытша 
тоқтатыла тұрады. Тартылып қалған су айдындары су қорында 
қала береді. Бұл мысал су қорының метрмен, куб метрмен т.б. 
өлшенетін су массасы емес, ол түрлі су объектілерінің сапалы 
жиынтығы екендігін көрсетеді. 

Сулардың табиғи объект ретіндегі ерекшелігін қарастырсақ. 
Сулар өзінің көп түрлілігімен сипатталады. Тиісінше сулар өзен-

дер, көлдер, теңіздер, т.б. түрінде көрініс тапқан. Су түрлерінің 
барлығын əрдайым айтып шықпас үшін су заңнамасы норма-

ларын қалыптастыруда заң шығарушы ортақ – «су айдыны» 
түсінігін қалыптастырды. 

Өзінің алуан түрлілігінен басқа сулар көпшілік жағдайда 
белгілі бір атқа ие (Ертіс, Тобыл өзендері, Балқаш көлі, Каспий 
теңізі жəне т.б.). 

Сулардың тағы бір ерекшелігі болып су объектілерінің 
категориясы мен түрлерін негізгі мақсатына сай емес, физика-

лық-географиялық сипатына қарай ажыратады. 
Суларды түрлі критерий бойынша классификациялауға бо-

лады.  
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Л.И. Дембо шаруашылық мақсатына қарай суларды: а) кеме 
жүзетін жəне кеме жүзбейтін; б) ағынды жəне ағынсыз;  
в) кəсіптік жəне кəсіптік емес; г) суару жүйелері жəне суағыз-

ғыш-коллекторлы жүйелер; д) қорғауға алынатын жəне қорғауға 
жатпайтындар деп бөлген [2]. 

Н.Б. Мухитдинов жəне А.Ж. Тукеев су түрлерін келесідей 
сипаттарға қарай ажыратады. 

Физикалық-географиялық жағдайына қарай сулар өзендер, 
көлдер, батпақтар, су қоймалары, тоғандар, каналдар мен магис-

тральды су құбырлары сулары, жер асты сулары, мұздықтар; ҚР 
мемлекеттік шекарасы шегіндегі Каспий жəне Арал теңіздері 
сулары болып бөлінеді.  

Суларды жер үсті жəне жер асты деп классификациялау 
маңызды болып табылады. Бұлай бөлу су объектілерін басқару 
мен пайдалану ерекшелігін ескеруде, сондай-ақ сулардың өзге 
табиғи ресурстармен (жер, жер қойнауымен) байланысын 
анықтауда септігін тигізеді. Мысалы, жер асты сулары екі реттік 

реттеу объектісі болып табылады: су заңнамалары нормалары-

мен, сондай-ақ тау-кен заңнамалары нормаларымен.  
Суларды ішуге жарайтын жəне ішуге жарамайтын (өнді-

рістік) деп классификациялауға болады. Ішуге жарамды суларға 
арнайы құқықтық режим бекітіледі. Ауыз сумен жабдықтау 
үшін су сапасының бекітілген санитарлық талаптарға сай су 
объектілері беріледі. 

Сондай-ақ сулар келесідей бөлінеді: а) ерекше қорғалатын 
жəне еркін қолжетімді; б) гидроэнергетика мұқтажы үшін 
қажетті жəне ол үшін қажетті емес; в) кеме жүзетін жəне кеме 
жүзбейтін; г) балық шаруашылығы мұқтажы үшін қажетті жəне 
ол үшін қажетті емес жəне т.б. 

Сонымен қатар осы авторлар суды республикалық жəне 
жергілікті деп бөлуді қарастырады. Республикалыққа бірнеше 
облыс шекарасында орналасқан су ресурстары не халық ша-

руашылығы үшін ерекше маңызы бар су ресурстары жатады. 
Жергілікті деп облыс не аудан көлемінде пайдаланылатын кіші 
өзендер мен су объектілері танылады [3].  

ҚР Су кодексі классификациясы бойынша, яғни Су кодек-

сінің 11-бабының 2-тармағына сəйкес су объектілері келесідей 
бөлінеді: 
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1) жер үстi су объектiлерi;  
2) жер асты су объектiлерi;  
3) Қазақстан Республикасының теңiз сулары;  
4) трансшекаралық сулар. 

Су кодексінің 12-бабына сəйкес,  жер үстi су объектiлерi:  
1) су айдындары – өзендер жəне соларға теңестiрiлген ка-

налдар, көлдер, су қоймалары, тоғандар жəне басқа iшкi су 
айдындары, аумақтық сулар;  

2) мұздықтар, батпақтар болып бөлiнедi.  
Жер үстi су объектiлерi жер үстi суларынан, олардың түбi-

нен жəне жағалауынан тұрады. 
ҚР Су кодексінің 13-бабына сəйкес, жер асты су объектiлерiне:  
1) су тұтқыш аймақтар, тау-кен жыныстарының жиектерi 

мен кешендерi;  
2) жер асты суларының бассейнi;  
3) жер асты сулары орындары мен учаскелерi;  
4) жер асты суларының құрлықта немесе су астынан табиғи 

шығуы;  
5) жер қойнауының суландырылған учаскелерi жатады. 

ҚР Су кодексінің 14-бабына сəйкес Қазақстан Республика-

сының теңiз суларына, егер Қазақстан Республикасы бекiткен 
халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Респуб-

ликасының Мемлекеттік шекарасы шегіндегі Каспий жəне Арал 
теңiздерiнiң сулары жатады. 

Су кодексінің 15-бабына сəйкес, Қазақстан Республика-

сының Мемлекеттік шекарасын белгiлейтiн жəне (немесе) қиып 
өтетiн жер үстi жəне жер асты сулары трансшекаралық сулар 
болып табылады.  

Сонымен қатар ҚР Су кодексімен өзге де классификация 
көрсетілген: 

Су кодексінің 11-бабының 3-тармағына сəйкес, пайдалану 
түрлерiне қарай су объектiлерi:  

1) ортақ пайдаланудағы су объектiлерi;  
2) бiрлесiп пайдаланудағы су объектiлерi;  
3) оқшау пайдаланудағы су объектiлерi;  
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың су объектiлерi;  
5) ерекше мемлекеттік маңызы бар су объектiлерi болып 

бөлiнедi. 



260 

Бұл классификация су объектілерін түрлі негіздер бойынша 
біріктіреді, яғни ол дұрыс емес – пайдалану тəртібі бойынша 
(ортақ пайдаланудағы су объектілері), субъективтік құрамы 
бойынша (бірлесіп пайдаланудағы жəне оқшау пайдаланудағы 
су объектілері), мақсатты бекітілуі бойынша (ерекше қорғала-

тын табиғи аумақтардың су объектiлерi).  
Сулар өз кезегінде экологиялық қызметтерді атқарады: 
– тіршілікті қамтамасыз етуші. Сулар Жердегі табиғи жағ-

дайды қамтамасыз етеді, яғни олар адам өмір сүруінің, 
жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің тіршілік əрекетінің 
қажетті шарты. 

– ортаны қалыптастырушы. Су жануарлар жəне өсімдіктер 
дүниесінің мекен ету ортасы болып табылады. 

– климат реттеуші. Су аса қатты температура əрекетін 
жұмсарта отырып климатты анықтайды.  

Сулардың экономикалық қызметі – олардың өндіріс жəне 
ауыл шаруашылығы өндірісінде қажетті құрал жəне шарт болып 
табылатынында. Су ауыл шаруашылығында егістіктерді суару 
үшін қажет. Сулар кейде өндірісте шикізат ретінде пайдаланы-

лады, яғни онда қажетті заттар ерітілуі мүмкін. Сулардың үлкен 
көлемі өндіріс саласында түрлі технологиялық процестер үшін, 
сондай-ақ тұрмыс жəне өзге қажеттіліктер үшін күнделікті 
қолданылуда.  

Сулардың мəдени-сауықтыру қызметі – халықтың демалу 
жəне емделу, су спорты, туризм, т.б. жағдай үшін қажеттілігінде.  

Сондай-ақ сулар эстетикалық қызметті де атқарады. Су 
қоймаларымен безендірілген көркем ландшафттар адамда жақсы 
сезімді тəрбиелейді.  

Сонымен, ҚР Су кодексінің 4-бабына сəйкес, Қазақстан 
Республикасының су қоры Қазақстан Республикасының аумағы 
шегіндегі мемлекеттік су кадастрына енгiзiлген немесе енгiзi-
луге тиiс барлық су объектiлерiнiң жиынтығын қамтиды. 

ҚР Су кодексінің 8-бабына сəйкес, Қазақстан Республика-

сының су қоры айрықша мемлекеттік меншiкте болады. Су 
қорын иелену, пайдалану жəне оған билiк ету құқығын Қазақ-

стан Республикасының Yкіметі жүзеге асырады. Су объектiле-

рiне мемлекеттік меншiк құқығын бұзған жеке жəне заңды 
тұлғалардың iс-əрекеттерiнiң күшi болмайды жəне ол Қазақстан 
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Республикасының заңдарында көзделген жауапкершiлiкке əкеп 
соғады. 

 

Суды ұтымды пайдалануды жəне қорғауды қамтамасыз 
ететін мемлекеттік-құқықтық механизм 

Суды ұтымды пайдалануды жəне қорғауды қамтамасыз 
етуші жəне аталған салада мемлекеттік басқару қызметінің 
негізгі ұйымдастырушылық-құқықтық құралдары болып келесі-
лер танылады: 

– су объектілерін ұтымды пайдалануды жоспарлау; 
– су пайдаланудың лимиттерін бекіту; 
– жер үсті жəне жер асты суларын мемлекеттік есепке алу, 

мемлекеттік су кадастры, су объектілерінің мемлекеттік 
мониторингі;  

– су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн шаруашылық 
жəне басқа да объектiлердi салуға жəне қайта жаңғыр-

туға арналған жобалау алдындағы жəне жобалау құжат-

тамасына мемлекеттік сараптама жүргізу;   
– су объектiлерiн қалпына келтiру мен қорғау туралы 

бассейндiк келісімдер;  
– су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы бақылау. 
ҚР Су кодексіне сəйкес, су қорын пайдалану мен қорғауды 

мемлекеттік жоспарлау үшiн су шаруашылығы баланстары, 
суларды кешендi пайдалану мен қорғау схемалары жасалады, 
сондай-ақ өндiргiш күштердi жəне экономика салаларын дамыту 
мен орналастыру схемаларының құрамында су ресурстарын 
пайдалану мен қорғау болжамы əзiрленедi. Су шаруашылығы 
баланстары су объектiлерiнiң бассейндерi, экономикалық аудан-

дар жəне тұтас республика бойынша су ресурстарының болуын 
жəне оларды пайдалану мүмкiндiгiн бағалауға арналған. Cу 
ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғау схемалары су 
ресурстарын ықпалдасып басқару мəселелерi бойынша шешiм-

дер қабылдау мақсатында əзiрленедi. Су ресурстарын кешендi 
пайдалану мен қорғау схемаларын уəкілетті орган мүдделi 
мемлекеттік органдардың қатысуымен ғылыми жəне мамандан-

дырылған жобалау ұйымдарын тарта отырып əзiрлейдi.  
Су объектiлерiнiң мемлекеттік мониторингi олардың жай-

күйiне гидрологиялық, гидрогеологиялық, гидрогеохимиялық, 
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санитарлық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, 
радиологиялық жəне токсикологиялық көрсеткiштердi тұрақты 
қадағалау, жағымсыз процестердi уақытылы анықтау, олардың 
дамуын бағалау мен болжау мақсатында алынған ақпаратты 
жинау, өңдеу жəне беру, жүзеге асырылатын су шаруашылығы 
iс-шараларының зиянды зардаптарын болғызбау жəне тиiмдiлiк 
дəрежесiн айқындау жөнiнде ұсынымдар əзiрлеу жүйесi болып 
табылады. Су объектiлерiнiң мемлекеттік мониторингiн уəкiлет-

тi орган қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті мемле-

кеттік органмен, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық са-

лауаттылығы саласындағы уəкiлеттi органмен, жер қойнауын 
зерделеу мен пайдалану жөніндегі уəкілетті органмен бiрлесiп 
əзiрленген əдiстеме бойынша бiрлесiп жүзеге асырады.  

Су объектілерін ұтымды пайдалануды, қайта қалыпқа келті-
ру мен қорғауды уақытылы жəне алдағы жоспарлауды қамтама-

сыз ету мақсатында жер үсті жəне жер асты суларын мемлекет-

тік есепке алу жүргізіледі, яғни Қазақстан Республикасының 
аумағындағы су ресурстарының сандық жəне сапалық көрсет-

кiштерiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген 
тəртiппен жүйелi түрде анықтау жəне тiркеу орын алған. Жер 
үстi жəне жер асты суларын мемлекеттік есепке алу деректерi 
жер үстi жəне жер асты су объектiлерiнiң сапалық жəне сандық 
көрсеткiштерi бойынша, олардың адам өмiрi мен денсаулығы 
үшiн өнеркəсiптiк жəне экологиялық қауiпсiздiк дəрежесi, 
зерттелуi мен пайдаланылуы бойынша жай-күйiн сипаттайды. 
Суларды мемлекеттік есепке алудың негізгі қайнар көздері 
болып су пайдаланушылар жəне су объектілерінің мемлекеттік 
мониторингінің берген ақпараттары танылады. Мемлекеттік 
есепке алу ақпараттарының негізінде мемлекеттік су кадастры 
жүргізіледі. Мемлекеттік су кадастры су объектiлерiнiң жай-

күйiмен пайдаланылуы туралы, олардың су ресурстары туралы, 
су пайдаланушылар туралы жүйелендiрiлген ресми деректер 
жиынтығы болып табылады. Өз кезегінде, мемлекеттік су 
кадастры берген ақпараттар су объектілерін пайдалану мен 
қорғау саласындағы мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру 
кезінде шешімдерді қабылдауға негіз болып табылады.  

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік 
нормалау су пайдалану лимитін бекітуден көрініс табады жəне 
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су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау жəне су бұру 
саласындағы нормативтiк-техникалық, санитарлық-эпидемиоло-

гиялық жəне метрологиялық қамтамасыз етудiң бiрыңғай жүйесi 
судың сандық жəне сапалық көрсеткiштерiне, олардың көрсет-

кiштерiн дəл өлшеу нормаларына қойылатын талаптарды 
регламенттеу мақсатында белгiленедi əрi өндiрiстiк жəне өзге 
қызметтiң су объектiлерiне ықпал ету шегiн реттейдi. Жер үстi 
жəне жер асты суларын экологиялық жəне санитарлық-эпиде-

миологиялық талаптарға сай жағдайда ұстау, сонымен қатар су 
объектiлерiне жол берiлетiн шектi зиянды əсерлер нормативте-

рiнiң сақталуымен де қамтамасыз етiледi. Су объектiлерiне жол 
берiлетiн шектi зиянды əсерлердiң нормативтерi: 1) ұзақ уақыт 
ықпал етуi су объектiсiнiң экологиялық жүйесiнiң өзгеруiне 
əкеп соқтырмайтын антропогендiк жүктеменiң жол берiлетiн 
шектi мөлшерiне; 2) су объектiсiне жəне оның су жинау алаңына 
түсуi мүмкiн зиянды заттардың жол берiлетiн көлемi мен 
шоғырлануына сүйене отырып белгiленедi. 

 Суды ұтымды пайдалану жəне қорғау саласындағы мем-

лекеттік басқару бассейндік жəне əкімшілік-аумақтық қағидалар 
үйлесімділігі негізінде құрылады.  

Басқарудың бассейндік принципі – өзендердің, көлдердің 
жəне басқа да су объектілерінің бассейндері шегінде су ресурс-

тарын əкімшілік-аумақтық бірліктер арасында бөлу кезінде іске 
асырылатын су қорын гидрографиялық белгілер бойынша 
басқару болып табылады (ҚР Су кодексінің 1-б, 4-т.). 

Көпшілік су объектілері бірнеше аудан, облыс аумақтарын 
алып жатқандықтан, аумақтық басқару органдары, яғни əкімдер 
белгілі бір бассейнде су пайдалану мəселесін жергілікті жағдай 
мен мүддеге қарай тиімді шеше алмайды, бірақ аталған аумақта 
су қатынастарын реттеуде мүдде ескеріледі. Сол себепті аумақ-

тық басқарудан басқа су объектілерін бассейндік басқару ұйым-

дастырылады.  
Республикада суды пайдалану жəне қорғау саласында 

мемлекеттік басқаруды ҚР Үкіметі, əкімдер, ҚР Ауыл шаруа-

шылығы министрлігінің Су рерустары жөніндегі комитеті, сон-

дай-ақ өз өкілеттігі шегінде өзге де арнайы уəкілетті мемле- 

кеттік органдар жүзеге асырады (Мысалы, ҚР Энергетика  
жəне минералды ресурстар министрлігінің Геология жəне жер 
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қойнауын пайдалану комитеті, ҚР Денсаулық сақтау министр-

лігі жəне т.б.).  
Аталған мемелекеттік органдар құзыретін қарастыратын 

болсақ. 
ҚР Су кодексінің 36-бабына сəйкес, ҚР Үкіметі: 1) су қорын 

пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау жəне су бұру сала-

сындағы мемлекеттік саясаттың негiзгi бағыттарын əзiрлейдi;  
2) елді мекендерді сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін 
пайдалану ережесін бекітеді; 3) елді мекендердің су бұру 
жүйелеріне сарқынды суларды қабылдау ережесін бекітеді; 
4) республикалық меншiктегi су шаруашылығы құрылыстарын 
басқаруды ұйымдастырады; 5) суларды жəне олардың пайда-

ланылуын мемлекеттік есепке алуды, мемлекеттік су кадастры 
мен су объектiлерiнiң мемлекеттік мониторингiн жүргiзу 
тəртібін белгiлейдi; 6) сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi 
болып табылатын ерекше маңызды топтық жəне оқшау сумен 
жабдықтау жүйелерінің тiзбесiн бекiтедi; 7) ауыл шаруашылығы 
тауар өндiрушiлерiне су беру жəне ауыз сумен жабдықтаудың 
баламасыз көздерi болып табылатын ерекше маңызды топтық 
жəне оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру 
жөніндегі қызметтер құнын субсидиялау тəртібін бекiтедi; 8) су 
қорғау аймақтары мен белдеулерiн белгiлеу ережелерiн бекiтедi; 
9) су ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғаудың бас жəне 
бассейндiк схемаларын жəне су шаруашылығы баланстарын 

əзiрлеу мен бекіту тəртібін белгiлейдi; 10) су шаруашылығы 
құрылыстарын жалға жəне сенiмгерлiк басқаруға беру тəртібін 
белгiлейдi; 11) су объектілерін оқшау немесе бірлесіп пайда-

лануға конкурстық негізде берудің тəртібін айқындайды;  
12) судың жай-күйiне əсер ететiн кəсiпорындар мен басқа да 
құрылыстарды келiсу, орналастыру жəне пайдалануға беру 
тəртібін, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен 
белдеулерiнде құрылыс жəне басқа да жұмыстар жүргiзу 
шарттарын белгiлейдi; 13) республика облыстарының арасын-

дағы су қатынастарын реттеу ережелерiн бекiтедi; 14) Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен трансше-

каралық суларды пайдалану мен қорғау мəселелерi бойынша 
шет мемлекеттермен жəне халықаралық ұйымдармен ынты-

мақтастық жасайды. 15) аумақтық суларда (теңізде) жүзу жəне 
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шаруашылық, зерттеу, іздестіру жəне кəсіпшілік жұмыстарын 
жүргізу тəртібін айқындайды; 16) су шаруашылығы жүйелері 
мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тəртібін 
айқындайды;17) есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін су-

мен жабдықтау жəне су бұру жөніндегі коммуналдық қызмет-

терді тұтыну нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекітеді. 
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресуртары 

жөніндегі комитеті өз құзыреті шегінде арнайы атқарушы 
қызметті, сондай-ақ су ресурстарын басқару саласында салаара-

лық үйлестіруді жүзеге асырушы ведомство болып табылады. 
Су ресурстары жөніндегі комитет қызметі Су кодексінің  
37-бабында көзделген: 1) өз құзыреті шегінде су қорын пайдала-

ну жəне қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы мемле-

кеттік саясатты əзiрлеуге жəне iске асыруға қатысады; 2) эконо-

миканың су секторын дамыту, оның ішінде жерді гидромелиора-

циялау бағдарламаларын əзiрлейдi; 3) негiзгi өзендердiң бас-

сейндерi мен тұтас алғанда республика бойынша басқа да су 
объектiлерi бойынша су ресурстарын кешендi пайдалану жəне 
қорғау схемаларын əзiрлейдi; 4) су шаруашылығы жүйелері мен 
құрылыстары қауіпсіздігінің өлшемдерін бекітеді; 5) елді ме-

кендерді сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін техникалық 
пайдалану ережесін бекітеді; 6) экономика салаларында су 
тұтынудың үлестiк нормаларын келiседi; 7) бекітіп берілуі 
бойынша конкурсқа қойылатын жергілікті маңызы бар балық 
шаруашылығы су айдындарының жəне (немесе) учаскелерінің 
тізбесін келіседі; 8) ортақ су пайдаланудың үлгi ережелерiн 
бекiтедi; 9) салық органына ұсынғанға дейін жер үсті көздерінің 
су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем бойынша салық 
есептілігін растайды; 10) Қазақстан Республикасының заңда-

рында белгіленген тəртіппен жəне негіздерде арнайы су пайда-

лануға рұқсатты берудi, қолданысын тоқтата тұруды жəне оны 
қайтарып алуды жүзеге асырады; 11) арнайы су пайдалануға 
рұқсат беруге өтініште көрсетілетін мəліметтерді айқындайды; 
12) бассейндер жəне облыстар (республикалық маңызы бар қала, 
астана) деңгейiнде су пайдалану лимиттерiн бекiтедi; 
13) Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен белгілен-

ген жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 
төлемдер есебінің əдістемесін бекітеді; 14) ауыл шаруашылығы 
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тауар өндiрушiлерiне су беру жəне Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекіткен тізбе бойынша ауыз сумен жабдықтаудың 
баламасыз көздерi болып табылатын ерекше маңызды топтық 
жəне оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауызсу беру жөнін-

дегі қызметтер құнын субсидиялау тəртібін əзiрлейдi; 15) су 
қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік бақы-

лауды жүзеге асырады; 16) суды жəне оның пайдаланылуын 
мемлекеттік есепке алуды, мемлекеттік су кадастры мен су 
объектiлерiнiң мемлекеттік мониторингiн жүргiзудi жүзеге 
асырады; 17) су объектiлерi деректерiнiң ақпараттық базасын 
құрады жəне оған барлық мүдделi адамдардың қол жеткізуiн 
қамтамасыз етедi; 18) су объектiлерiн пайдалану жəне республи-

калық меншiктегi ауызсумен жабдықтау көздерiнiң режимiн, 
сондай-ақ тiкелей су объектiлерiнде орналасқан су шаруашы-

лығы құрылыстарын пайдалану ережелерiн бекiтедi; 19) елді 
мекендер шегінен тыс жерлерде су қорын пайдалану мен қорғау, 
сумен жабдықтау жəне су бұру саласындағы жобалау, iзденiс, 
ғылыми-зерттеу жəне конструкторлық жұмыстарды ұйымдасты-

рады; 20) су шаруашылығы құрылыстарын пайдалануға қабыл-

дау-беру жөніндегі жұмысқа қатысады, су шаруашылығы құры-

лыстарының жəне су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн 
құрылыс, түбiн тереңдету жəне өзге де жұмыстарды жүргiзу 
жобаларын келiседi; 21) республикалық меншiктегi су объектi-
лерiн, су шаруашылығы құрылыстарын пайдалануды ұйымдас-

тырады; 22) Қазақстан Республикасының су заңдары саласын-

дағы əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды;  
23) су шаруашылығындағы инвестициялық жобаларды дайын-

дайды жəне iске асырады; 24) су қорын пайдалану жəне қорғау 
саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықтың басым бағыт-

тарын əзiрлеуге қатысады; 25) су қатынастарын реттеу, транс-

шекаралық су объектiлерiн ұтымды пайдалану мен қорғау 
мəселелерi бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгiленген тəртiппен шектес мемлекеттермен ынтымақтастық 
жасауды жүзеге асырады; 26) су қорғау аймақтары мен белдеу-

лерiн белгiлеу ережелерiн əзiрлейдi; 27) су шаруашылығы 
баланстарын əзiрлейдi; 28) мамандандырылған мемлекеттік 
мекемелердiң суармалы жерлердiң мониторингi мен мелиора-

тивтiк жай-күйiн бағалауды жүргiзуiн ұйымдастырады; 29) су-
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дың бастапқы есебінің ережелерін бекітеді; 30) су шаруашылы-

ғы ұйымдарының қызметін əдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге 
асырады; 31) гидромелиорациялық жүйелер мен су шаруашы-

лығы құрылыстарының паспорттарын жүргізу тəртібін, сондай-

ақ паспорт нысанын белгілейд; 32) «Қазақстан Республикасын-

дағы мемлекеттік бақылау жəне қадағалау туралы» Қазақстан 
Республикасының заңына сəйкес ведомстволық есептіліктің, 
тексеру парақтарының нысандарын, тəуекел дəрежесін бағалау 
критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын əзірлейді 
жəне бекітеді.  

ҚР Су кодексінің 38-бабына сəйкес облыстардың (респуб-

ликалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi өкiлдi ор-

гандары: 1) уəкілетті орган бекiткен үлгi ережелердiң негiзiнде 
аймақтық жағдайлардың ерекшелiктерiн ескере отырып, ортақ су 
пайдалану ережелерiн белгiлейдi; 2) су объектiлерiн ұтымды 
пайдалану мен қорғау, елді мекендерді сумен жабдықтау, су бұру 
жөніндегі аймақтық бағдарламаларды бекiтедi жəне олардың 
орындалуын бақылауды жүзеге асырады; 3) коммуналдық мен-

шiктегi су шаруашылығы құрылыстарын пайдалануға беру жəне 
алып қою тəртібін белгiлейдi; 4) жер үстi көздеріндегі су ре-

сурстарын пайдаланғаны үшiн төлемақы ставкаларын бекiтеді. 
ҚР СК-ның 39-бабына сəйкес, облыстардың (республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы 
органдары: 1) коммуналдық меншiктегi су шаруашылығы 
құрылыстарын басқарады, оларды қорғау жөніндегі шараларды 
жүзеге асырады; 2) мемлекеттік меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының есебін жүргізеді, иесіз су шаруашылығы 
құрылыстары табылған жағдайда Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында көзделген рəсімдерді жүргізеді; 3) бас-

сейндiк су шаруашылығы басқармаларымен, халықтың санитар-

лық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уəкiлеттi 

органмен келісім бойынша ауызсумен жабдықтау көздерiнiң су 
қорғау аймақтарын, белдеулерiн жəне санитарлық қорғау 
аймақтарын белгiлейдi; 4) бассейндік су шаруашылығы басқар-

маларының келісімімен су қорғау аймақтары мен белдеулерін 
шаруашылық пайдаланудың режимі мен ерекше жағдайларын 
белгілейді; 5) конкурстық негізде Қазақстан Республикасының 
Үкіметі белгілеген тəртіппен су объектілерін оқшау немесе 
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бірлесіп пайдалануға береді; 6) бассейндік кеңестердің жұмысы-

на жəне бассейндік келісімге қатысады, су объектілерін ұтымды 
пайдалану мен қорғау, елді мекендерді сумен жабдықтау, су 
бұру жөніндегі өңірлік бағдарламалардың жобасын бассейндік 
кеңестердің қарауына енгізеді, бассейндік кеңестердің 
ұсынымдарын зерделейді, оларды іске асыру жөнінде шаралар 
қабылдайды; 7) су объектілерін ұтымды пайдалану жəне қорғау, 
елді мекендерді сумен жабдықтау, су бұру жөніндегі, оның 
ішінде жерді гидромелиорациялау, су шаруашылығы жүйелері 
мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
өңірлік бағдарламаларды əзірлейді жəне оларды іске асыруды 
қамтамасыз етеді; 8) су объектiлерiн ұтымды пайдалану мен 
қорғау жөніндегі бассейндiк бағдарламаларды iске асыруды 
жүзеге асырады; 9) судың жай-күйiне əсер ететiн кəсiпорын-

дармен басқа да құрылыстарды орналастыруды жəне пайдала-

нуға берудi, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары 
мен белдеулерiнде құрылыс, түбiн тереңдету жəне басқа да 
жұмыстарды жүргiзу шарттарын келiседi; 10) тиісті аумақтарда 
су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мəселелерін шешеді; 11) су шаруашылығы 
құрылыстарындағы авариялардың зардаптарын жою жөніндегі 
іс-шараларды ұйымдастырады; 12) тиiстi аумақтарда орналасқан 
су объектiлерiнiң, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерінің 
жай-күйi туралы халықты хабардар етудi жүзеге асырады;  
13) жер үстi көздеріндегі су ресурстарын пайдаланғаны үшiн 
төлемақы ставкаларын əзiрлейді; 14) ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілеріне су жеткізу жəне Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекіткен тізбе бойынша ауызсумен жабдықтаудың 
баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың 
ерекше маңызды топтық жəне оқшау жүйелерінен ауызсу беру 
бойынша көрсетілетін қызметтер құнын субсидиялау жөніндегі 
іс-шараларды іске асырады; 15) су пайдаланушылар арасында су 
пайдалану лимиттерін бөледі. 

ҚР СК-ның 7-тарауында су қорын пайдалану мен қорғау 
саласындағы бассейндік басқарудың ережелері айқындалған.  

Бассейндiк су шаруашылығы басқармалары – уəкiлеттi ор-

ганның облыстарда бөлiмдерi бар, су қорын пайдалану жəне 
күзету саласындағы өңiрлiк органдары (екi жəне одан да көп 
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облыстардың аумақтарында олардың қызметi жүзеге асырылады 
жəне оның өкiлеттiктерi қолданылады), олардың негiзгi мiндетi 

тиiстi бассейн аумағында су қорын пайдалану мен қорғау сала-

сында мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру болып табылады 
(ҚР СК-ның 40-б, 1-т.). Бассейндiк басқармалар келесідей 
функцияларды жүзеге асырады: 1) бассейндiк принцип негiзiнде 
гидрографиялық бассейннiң су ресурстарын кешендi басқару;  
2) оң экономикалық əсерге, орынды, əдiл жəне экологиялық 
жағынан тұрақты су пайдалануға қол жеткізу мақсатында су 
қатынастары субъектiлерiнiң су ресурстарын пайдалану жөнін-

дегі қызметiн үйлестiру; 3) тиiстi бассейн шегiнде перспектива-

лық жоспарлар мен даму бағдарламалары негiзiнде су объектi-
лерiн қалпына келтiру мен қорғау туралы бассейндiк келісімдер 
дайындау жəне iске асыру; 4) су қорын пайдалану мен қорғауға, 
жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының су 
заңдарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;  
5) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
органмен, жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөніндегі 
уəкілетті органмен бiрлесiп, бассейндер бойынша мемлекеттік 
есепке алуды, мемлекеттік су кадастрын жəне су объектiлерiнiң 
мемлекеттік мониторингін жүргізу; 6) ҚР Су кодексінде белгi-
ленген тəртiппен арнайы су пайдалануға рұқсат беру, олардың 
күшiн тоқтата тұру; 7) мыналарды: тиiстi бассейннiң су объек-

тiлерiн ұтымды пайдалану жөніндегі облыстардың (республика-

лық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы 
органдарының жоспарларын; судың жай-күйiне əсер ететiн 
кəсiпорындардың жəне басқа да құрылыстардың құрылыс ор-

нын айқындау жөніндегі ұсыныстарды; судың жай-күйiне əсер 
ететiн кəсiпорындарды жəне басқа да құрылыстарды салу мен 
реконструкциялаудың жобалау алдындағы құжаттамасы жоба-

ларын; су объектiлерiнде, су қорғау белдеулерi мен аймақта-

рында құрылыс, түбiн тереңдету, пайдалы қазбалар, су өсiмдiк-

терiн өндiру жөніндегі жарылыс жұмыстарын, кабельдер, труба 
құбырларын жəне басқа да коммуникацияларды төсеу, ағаш 
кесу, сондай-ақ бұрғылау, ауыл шаруашылығы жəне басқа да 
жұмыстарды жүргiзу туралы құжаттарды; су пайдаланушы-

лардың су объектiлерiн сақтау, олардың жай-күйiн жақсарту 
жөніндегі iс-шаралар жоспарларын келiсу; 8) судың жай-күйiне 
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əсер ететiн өндiрiстiк, ауыл шаруашылығы жəне тұрғын үй-

азаматтық мақсаттағы объектiлердi пайдалануға қабылдау 
жөніндегі мемлекеттік комиссиялардың жұмысына, сондай-ақ 
табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың 
нəтижесiнде туындаған зардаптарды жою жөніндегі жұмыстарға 
қатысу; 9) су пайдаланушылар деңгейiнде жəне тиiстi бассейн 
бойынша су пайдалану лимиттерiн айқындау; 10) су объек-

тілерін оқшау немесе бірлесіп пайдалануға беру жөніндегі 
конкурстарды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу; 11) жер 
асты суларының қорларын бекітуге қатысу; 12) бiрлесiп 
пайдаланылатын су қоймаларының салааралық, облысаралық 
жəне мемлекетаралық маңызы бар iрi су қоймаларының жұмыс 
режимiн бақылауды жүзеге асыру; 13) оқшау немесе бірлесіп 
пайдалануға берілген су объектілерін пайдаланған кезде жеке 
жəне заңды тұлғалардың белгіленген су сервитуттарын сақта-

уын бақылауды жүзеге асыру; 14) облысаралық, аймақаралық, 
мемлекетаралық су объектiлерi бойынша су алу мен су бөлу 
жоспарларын əзiрлеу жəне олардың сақталуын бақылау;  
15) тиiстi бассейн суларын кешендi пайдалану мен қорғау 
схемасын, су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын 
пайдалану ережелерiн келiсу; 16) тиiстi бассейн бойынша су 
шаруашылығы баланстарын əзiрлеуге қатысу; 17) cу объектiле-

рiн оқшау жəне бiрлесiп пайдалануға беру туралы ұсыныстарды 
жəне оларда су пайдалану шарттарын келiсу; 18) судың жай-

күйiне əсер ететiн, су қорын пайдалану мен қорғау, сумен 
жабдықтау жəне су бұру саласында белгiленген нормалар мен 
ережелердi бұзып жүзеге асыратын су шаруашылығы объектiле-

рi мен өзге де объектiлердi қаржыландыруды, жобалауды жəне 
салуды тоқтату туралы Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгiленген тəртiппен талаптар қою; 19) Қазақстан Республика-

сының заңдарына сəйкес кiнəлiлердi жауапкершiлiкке тарту 
үшiн Қазақстан Республикасы су заңдарының бұзылуы туралы 
материалдарды құқық қорғау органдарына жəне сотқа беру;  
20) Қазақстан Республикасының су заңдары бұзылған жағдайда 
мемлекетке келтiрiлген залалды өтеу туралы сотқа талап-арыз 
беру; 21) су қорын ұтымды пайдалану мен қорғау жөнiнде 
жүргiзiлiп жатқан жұмыс туралы, судың жай-күйi мен сапасын 
жақсарту жөнiнде қолданылып жатқан шаралар туралы халықты 
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хабардар ету; 22) су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жаб-

дықтау жəне су бұру мəселелерi бойынша облыстардың (респуб-

ликалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы 
органдарымен жəне басқа да мүдделi мемлекеттік органдармен 
өзара iс-қимыл жасау; 23) су қорын ұтымды пайдалану мен 
қорғау iсiнде халық арасында ағарту жəне тəрбие жұмыстарын 
жүргiзу; 24) арнайы су пайдалану құқығын жүзеге асыратын 
жеке жəне заңды тұлғалардың суды алу немесе ағызу құ-

рылыстарында немесе құрылғыларында орнатылатын суды 
есепке алу аспаптарын пломбалау жəне тіркеу; 25) бассейндік 
кеңестің жұмысын ұйымдастыру, бассейндік кеңестің мүше-

лерімен бассейн аумағындағы су қорын пайдалану жəне қорғау 
мəселелері бойынша консультациялар өткізу, бассейндік кеңес 
дайындаған ұсынымдарды талдау, оларды іске асыру жөнінде 
шаралар қабылдау, бассейндік кеңестің ұсынымдарын мүдделі 
мемлекеттік органдар мен су пайдаланушыларға жеткізу (ҚР 
СК-ның 40-б, 2-т.).  

Су объектiлерiн қалпына келтiру мен қорғау туралы бас-

сейндiк келісімдер бассейндiк басқармалардың, облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi 
атқарушы органдарының жəне су объектiсi бассейнiнiң шегiнде 
орналасқан басқа да субъектiлердiң арасында олардың қызметiн 
бiрiктiру жəне үйлестiру, сондай-ақ су объектiлерiн қалпына 
келтiру мен қорғау жөніндегі iс-шараларды iске асыру мақ-

сатында жасалады.  
Бассейндiк келісімдерде тараптардың орындау мерзiмi көр-

сетiлiп, нақты су қорғау iс-шараларын iске асыру үшiн қажеттi 
күштер мен құралдарды кооперациялау жөніндегі мiндеттеме-

лер болады. 
ҚР Су кодексінің 43-бабына сəйкес бассейндік кеңес 

құрылуы мүмкін. Бассейндiк кеңес тиісті бассейн шегінде құры-

латын консультациялық-кеңесшi орган болып табылады. Тиiстi 
бассейндiк басқарманың басшысы басқаратын бассейндiк кеңес 
облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергiлiктi өкiлдi жəне атқарушы органдарының басшыларынан, 
мемлекеттік органдардың аумақтық органдарының басшылары-

нан жəне су пайдаланушылардың өкiлдерiнен тұрады. Бассейн-

дiк кеңестiң құрамына қоғамдық бiрлестiктердiң жəне олардың 
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қауымдастықтарының өкiлдерi де кiруi мүмкiн. Бассейндiк 
кеңестiң əзiрлiк жұмысын ұйымдастыру бассейндiк басқармаға 
жүктеледi.  

Бассейндiк кеңес су қорын пайдалану мен қорғау, сумен 
жабдықтау жəне су бұру саласындағы көкейкестi мəселелердi 
қарайды, бассейндiк келісімге қатысушылар үшiн ұсыныстар 
мен ұсынымдар енгізеді. 

Су қорына меншік құқығы жəне оны жүзеге асыру ны-

сандары. Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкес 
Қазақстан Республикасында мемлекеттік меншік пен жеке мен-

шік танылады жəне бірдей қорғалады. 
Қазақстан Республикасының су қоры айрықша мемлекеттік 

меншiкте болады.  
ҚР Су кодексінің 7-бабының 2-тармағына сəйкес ауданара-

лық (облыстық) жəне шаруашылықаралық (аудандық) маңызы 
бар су шаруашылығы құрылыстары (суару жəне сорғыту 
жүйелерi) орналасқан су қорының құрамындағы жер учаскелерi, 
сондай-ақ бiр шаруашылық жүргiзушi субъектiнiң жер учаске-

сiне қызмет көрсететiн ирригациялық құрылғылар, аталған 
құрылыстар жекешелендiрiлген жағдайда, азаматтардың жəне 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғала-

рының жеке меншiгiнде болуы мүмкiн.  
Жеке меншікте су шаруашылығы құрылыстары болуы мүм-

кін. Су шаруашылығы құрылыстары дегеніміз – су ресурста-

рының пайдаланылуы мен қорғалуын реттеу, сумен жабдықтау, 
су бұру жəне судың зиянды əсерін жою мақсатында жасанды 
түрде құрылған гидротехникалық құрылыстар мен қондырғылар 
(ҚР СК-ның 1-б, 54-т). Жеке меншiктегi су шаруашылығы 
құрылыстарын пайдалануға, иемденуге жəне оларға билiк етуге 
байланысты қатынастар, егер ҚР Су кодексінде өзгеше көздел-

месе, Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарымен ретте-

ледi.  
Су қорын иелену, пайдалану жəне оған билiк ету құқығын 

Қазақстан Республикасының Yкіметі жүзеге асырады. Су объек-

тiлерiне мемлекеттік меншiк құқығын бұзған жеке жəне заңды 
тұлғалардың iс-əрекеттерiнiң күшi болмайды жəне ол Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген жауапкершiлiкке əкеп 
соғады (ҚР СК-ның 8-б, 2 жəне 3-т). 
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Суды пайдалану құқығы жəне оның түрлері. Суды 
пайдалану құқығы су объектілерін пайдаланудың тəртібі мен 
шарттарын, су пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін 
реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. 

Субъективтік мағынада су пайдалану құқығы дегеніміз – 

нақты су пайдаланушының суды иелену жəне пайдалану құқық-

тарының жиынтығы.  
ҚР СК-ның 1-бабының 41-тармақшасына сəйкес, су пайда-

лану – жеке жəне заңды тұлғалардың өз мұқтаждарын жəне 
(немесе) коммерциялық мүдделерін қанағаттандыру үшін Қазақ-

стан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен су 
ресурстарын пайдалану. 

Су пайдалану құқығының объектісі болып су айдындары не 
олардың жеке бөліктері танылады. 

ҚР Су кодексінің 1-бабының 42-тармақшасына сəйкес, су 
пайдаланушы – өз мұқтаждарын жəне (немесе) коммерциялық 
мүдделерін қанағаттандыру үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен су ресурстарын пайдалану 
құқығы берілген жеке немесе заңды тұлға. 

Су пайдалану құқығының мазмұнын су пайдаланушының 
құқықтары мен міндеттері құрайды. 

Су пайдаланушылардың құқықтары ҚР СК-ның 71-бабында 
айқындалған. Су пайдаланушылардың: 1) Қазақстан Республи-

касының су заңдарында көзделген шарттар мен талаптарды 
сақтай отырып, су объектiлерiн берiлген мақсаттарда пайдала-

нуға; 2) су объектiлерiн пайдаланудың өзiне тиесiлi құқығын өз 
қалауына қарай жүзеге асыруға, бұл орайда басқа тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуына, су объектiлерi 
мен қоршаған ортаға зиян келтiруге жол бермеуге; 3) Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен cу қоры-

ның жерлерiн пайдалануға; 4) су пайдаланушылардың бiрлестiк-

терiн, одақтарын (қауымдастықтарын) жəне басқа да коммер-

циялық емес ұйымдарын құруға; 5) Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгiленген тəртiппен су шаруашылығы қызметiн 
жүзеге асыру үшiн су объектiлерiнiң жай-күйi туралы ақпарат 
алуға; 6) берiлетiн судың сапасы мен мөлшерiн тексеруге; 7) су 
пайдалануға өз құқықтарын қорғауға; 8) белгiленген су беру 
лимитi мен режимiне сəйкес құқықтардың, соның iшiнде су алу 
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құқықтарының бұзылуынан келтiрiлген зиянды өтеттiруге;  
9) Қазақстан Республикасының су қорын пайдалану жəне қорғау 
саласындағы заңдарында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге 
асыруға құқығы бар.  

Су пайдаланушылардың негізгі міндеттері – ҚР СК-ның  
72-бабында көрсетілген. Су пайдаланушылар: 1) су ресурстарын 
ұтымды пайдалануға, судың ысырабын қысқартуға шаралар 
қолдануға; 2) су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыста-

рына ұқыпты қарауға, оларға зиян келтiрiлуiне жол бермеуге;  
3) белгiленген су пайдалану лимиттерін, рұқсат етілген көлем-

дері мен режимдерiн сақтауға; 4) басқа су пайдаланушылар мен 
табиғат пайдаланушылардың құқықтары мен мүдделерiнiң 
бұзылуына жол бepмeугe; 5) судың жай-күйiне əсер ететiн су 
шаруашылығы құрылыстары мен техникалық құрылғыларды 
ақаусыз күйiнде ұстауға, олардың пайдаланылу сапасын жақсар-

туға, су ресурстарын пайдалануды есепке алуға, су шаруашы-

лығы құрылыстарының су тарту, су жіберу мен сарқынды жəне 
коллекторлық суларды ағызу құрылыстарын өлшеу құралдары-

мен жəне су өлшеу аспаптарымен жабдықтауға; 6) су қорғау iс-

шараларын жүзеге асыруға; 7) арнайы су пайдалануға рұқсатта 

белгiленген су пайдалану шарттарын, сондай-ақ бақылаушы 
органдардың нұсқамаларын белгiленген мерзiмде толық кө-

лемде орындауға; 8) белгiленген нормативтерден асатын зиянды 
заттардың ағызылуына жол бермеуге; 9) су объектiсiн Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген нысан бойынша 
пайдалану туралы анық жəне толық ақпаратты мемлекеттік 
органдарға уақытылы ұсынуға; 10) су үнемдеушi техноло-

гияларды, суарудың озық техникасын, сумен жабдықтаудың 
айналымдық жəне қайталама жүйелерiн енгізуге шаралар қол-

дануға; 11) жер үстi жəне жер асты суларынан су жинау алаңы-

ның ластануына жол бермеуге; 12) су объектiлерiнiң су қорғау 
аймақтарының аумағында шаруашылық жəне өзге де қызметтiң 
белгiленген режимiнiң сақталуын қамтамасыз етуге; 13) уəкi-
леттi органның жəне жер қойнауын зерделеу мен пайдалану 
жөніндегі уəкілетті органның тиiстi негiздемесi мен шешiмiнсiз 
ауыз су сапасындағы суды өндiрiстiк жəне басқа мұқтаждарға 
пайдалануға жол бермеуге; 14) су объектiлерi мен су шаруа-

шылығы құрылыстарында өнеркəсiп қауiпсiздiгiнiң талабын 
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сақтауға; 15) су объектiлерi мен су шаруашылығы құры-

лыстарында жеке тұлғалардың қауіпсiздiгiн қамтамасыз етуге; 
16) барлық авариялық жағдайлар мен су пайдаланудың 
технологиялық режимiнiң бұзылуы туралы төтенше жағдайлар 
саласындағы уəкілетті органның аумақтық органдарына жəне 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергiлiктi атқарушы органдарына дереу хабарлауға, сондай-ақ 
су объектiлерiне зиян келтiрiлуiн болғызбау жөнiнде шаралар 
қолдануға; 17) су пайдаланғаны үшiн төлемдердiң уақтылы 
төленуiн жүзеге асыруға; 18) Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексіне сəйкес Қоршаған ортаға эмиссияларды 
жүзеге асыру кезінде экологиялық pұқсaт алуға; 19) Қазақстан 
Республикасының су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы 
заңдарында көзделген басқа да мiндеттердi орындауға мiндеттi.  

 Су пайдалану құқығы заңмен қорғалады. Су кодексінде 
жəне Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында аталған 
негiздерден өзге жағдайда ешкiмдi де су пайдалану құқығынан 
айыруға болмайды.  

Мемлекет қауiпсiздiгi мен қорғанысын, халықтың денсау-

лығын сақтауды, қоршаған ортаны, тарихи-мəдени мұраны, 
басқа да тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау-

ды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ су тапшылығы, 
табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен 
су пайдалану құқығы шектелуi мүмкiн. Су пайдалану құқығын 
шектеу халықтың ауызсу жəне тұрмыстық мұқтаждары үшiн су 
ресурстарын пайдалану жағдайын нашарлатпауға тиiс. 

ҚР СК-ның 64-бабының 4-тармағына сəйкес, азамат үшiн 
ортақ су пайдалану құқығы ол туған кезден бастап туындайды 
жəне ешбір жағдайда да шеттетілуі мүмкін емес. 

Арнайы су пайдалану құқығы Су кодексінде белгiленген 
тəртiппен берiлген рұқсат алынған кезден бастап туындайды. 
Арнайы су пайдаланудың келесідей түрлеріне рұқсаттар 
беріледі: 1) жер үсті су объектілеріне тазартылған өнеркəсіптік, 
коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған жəне басқа да қалдық 
суларды ағызу; 2) тəулігіне елуден екі мың метрге дейін алу 
лимитімен жер қойнауы бөлігінен шаруашылық-ауызсу жəне 
өндірістік-техникалық жер асты суларын пайдалану; 3) жер үсті 
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суларын құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды 
қолдана отырып тарту жəне (немесе) пайдалану.  

Арнайы су пайдалануға берілген рұқсат оның меншік 
иесінің арнайы су пайдаланудың нақты бір түрін жүзеге асыру 
құқығын кəуландыратын құжат болып табылады. 

Су ресурстары жөніндегі комитет шетелдік заңды тұлға-

ларға арнайы су пайдалану рұқсатын  береді. Комитеттің өңірлік 
органдары барлық жеке жəне заңды тұлғаларға су пайдалануға 
арнайы рұқсат бередi.  

Су пайдалануға арнайы рұқсат: 1) қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті мемлекеттік органның аумақтық 
органдарымен – барлық жағдайда; 2) тиiстi аумақтарда халық-

тың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласында-

ғы қызметтi жүзеге асыратын атқарушы органдармен – барлық 
жағдайда; 3) жер қойнауын зерделеу жəне пайдалану жөніндегі 
уəкілеттi органның аумақтық органдарымен – шаруашылық-

ауызсу жəне өндiрiстiк-техникалық жер асты суларын жер 
қойнауы бөлiгiнен пайдалануына; 4) ветеринария саласындағы 
уəкiлеттi мемлекеттік органның аумақтық органдарымен – мал 
шаруашылығы мұқтаждары үшiн суды тарту жəне мал шаруа-

шылығы өнiмдерiн қайта өңдеу, сондай-ақ мал шаруашылығы 
өнiмдерiн қайта өңдеу жөніндегі мал шаруашылығы үй-жай-

ларынан жəне кəсiпорындарынан қалдық суларды ағызу кезiнде; 
5) балық шаруашылығы саласындағы уəкілетті органның 
аумақтық органдарымен – балық шаруашылықтық мəні бар 
тоғандардан үстіңгі қабат суларын тарту кезінде жəне оларға 
қалдық жəне сорғытылған суларды ағызу кезінде осы су пайда-

лану шарттары келісілгеннен кейiн жеке жəне заңды тұлғаларға 
берiледi.  

ҚР Су кодексін талдай келе, су пайдалану құқығының 
туындауына суларды оқшау су пайдалануға беру туралы əкім-

дердің шешімдері, Су ресурстары жөніндегі комитеттің арнайы 
су пайдалануға берген рұқсаты, қайталама су пайдалану туралы 
шарт негіз болып табылады. 

Арнайы cу пайдалану құқығын тоқтату ҚР СК-ның 75-ба-

бында айқындалған. Арнайы су пайдалану құқығы: 1) су пайда-

ланушы су пайдалану құқығынан бас тартқан; 2) су пайдалану 
мерзiмi өтiп кеткен; 3) су пайдаланушы жеке адам қайтыс 
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болған; 4) су пайдаланушы заңды тұлға таратылған; 5) су объек-

тiлерi табиғи немесе жасанды түрде жойылып кеткен; 6) су 
объектiлерiн пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгiленген тəртiппен басқа жеке жəне заңды 
тұлғаларға ауысқан жағдайларда тоқтатылуға тиiс.  

Келесідей жағдайларда арнайы су пайдалануға берiлген 
рұқсат керi қайтарып алу арқылы тоқтатылады: 1) су ресурстары 
нысаналы мақсатында пайдаланылмаған; 2) ауызсумен жаб-

дықтауға арналған су ресурстары бiр жыл бойы пайдаланыл-

маған; 3) су ресурстары үш жыл бойы пайдаланылмаған; 4) су 
ресурстарын мемлекеттік мұқтаждар үшiн пайдалану қажеттiгi 
туындаған; 5) су пайдаланушы Қазақстан Республикасының су 
заңдарында белгiленген шарттар мен талаптарды сақтамаған;  
6) су ресурстарын пайдалануға тыйым салу үшiн негiздер 
туындаған жағдайларда. 

Су пайдалану құқығы бірнеше белгілер бойынша түрлерге 
бөлінеді. 

1. Суды мақсатты пайдалану. Бұл белгі бойынша су 
пайдалану құқығы келесідей бөлінеді: 

–  су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын 
ауызсумен жəне шаруашылық-тұрмыстық сумен жаб-

дықтау үшiн пайдалану; 
–  су объектілерін сауықтыру жəне рекреациялық мақсат-

тар үшін пайдалану;  
–  су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарын 

ауыл шаруашылығының мұқтаждары үшін пайдалану; 

–  су объектілерін жəне су шаруашылығы құрылыстарын 
өнеркəсіп пен энергетика үшін пайдалану; 

–  су объектілерін жəне су шаруашылығы құрылыстарын 
көлік, ағаш ағызу жəне өртке қарсы мұқтаждар үшін 
пайдалану;  

–  су объектілерін жəне су шаруашылығы құрылыстарын 
балық жəне аңшылық шаруашылықтарын жүргізу үшін 
пайдалану; 

–  ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың су объектiлерiн 
пайдалану. 

Мұнда суды пайдалану мақсатына қарай су пайдаланудың 
белгілі бір құқықтық режимі бекітіледі. Сол немесе өзге мақ-
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сатта пайдалануға арналған су айдынының өзінің су пайдалану 
ерекшелігі болады. Мысалы, мемлекеттік қорықтарда орналас-

қан су айдынында шаруашылық жұмыстарды жүргізуге тыйым 
салынады, арнайы өртке қарсы мұқтаждарға арналған су объек-

тiлерiнен жəне су шаруашылығы құрылыстарынан суды өзге 
мaқсаттар үшiн пайдалануға тыйым салынады.  

2. Су пайдалану тəсілі бойынша. Бұл белгі бойынша су 
пайдалану құқығы ортақ жəне арнайы деп бөлінеді. 

Ортақ су пайдалану халықтың мұқтаждарын қанағаттан-

дыру үшiн су объектiлерi жекелеген жеке немесе заңды тұл-

ғаларға бекітілiп берiлмей жəне судың жай-күйiне əсер ететiн 
құрылыстар немесе техникалық құрылғылар қолданылмай 
жүзеге асырылады. Ортақ су пайдалануды жүзеге асыру үшін 
арнайы рұқсат талап етілмейді (ҚР СК-ның 65-б.). 

Экологиялық, техникалық жəне халықтың санитарлық-

эпидемиологиялық қауiпсiздiгi мақсатында ортақ су пайдалану 
шектелуi немесе оған тыйым салынуы мүмкiн. Ортақ су пай-

даланудың шарттары мен ережелерін облыстардың (республика-

лық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті өкілді орган-

дары белгілейді. 
Келесідей құрылыстар мен техникалық құрылғыларды:  

1) суды жер үсті қабатынан жəне теңіз суларынан механикалық 
жəне өз ағысымен тарту жөніндегі стационарлық, жылжымалы 
жəне жүзбелі құрылыстарды; 2) өнеркəсіптік, коммуналдық-

тұрмыстық, коллекторлы-сорғыту, жауын-шашынды жəне басқа 
да қалдық суларды жер үсті жəне теңіз суларына ағызуға 
арналған су бұру құрылыстарын; 3) қалдық суларды суармалы, 
буландыру, сүзгі алқаптарына жəне жергілікті жер бедеріне 
бұруға арналған құрылыстарды; 4) бөгеттерді жəне басқа да 
суды тежейтін жəне суды реттейтін құрылыстарды (соның 
ішінде уақытша бөгеу құрылыстарын); 5) гидравликалық электр 
станцияларын; 6) сумен жабдықтауға, пайдаланылған суды 
ағызуға, сондай-ақ суды суытуға арналған жылу жəне атом 
электр станцияларының су шаруашылығы құрылыстарын;  
7) суару, суландыру, суару-суландыру жəне құрғату жүйелерін; 
8) жер асты суларын алу жəне өзге де мақсаттар, соның ішінде 
жерасты суларының жай-күйіне əсер ететін құрғату, су деңгейін 
төмендету жəне табиғат қорғау іс-шараларын жүргізу үшін 
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сорғы қондырғыларымен жəне басқа да суды көтеру құралдары-

мен жабдықталған су тарту құрылыстарын; 9) қалдық суларды 
жəне басқа да суды жер қойнауына ағызуға арналған су ағызу 
құрылыстарын (ұңғымалар, құдықтар, шахталар); 10) шахталар-

дан, карьерлерден, штольнялардан, разрездерден алу үшін 
пайдаланылатын тау-кен қазындыларының су бұру құрылыста-

рын; 11) су деңгейін мəжбүрліктен төмендетпей жұмыс істейтін, 
жер асты суларын алу үшін өздігінен шығатын ұңғымаларды, 
шахта құдықтарын, бұлақтар шегендеулерін жəне басқа да 
шағын құрылыстарды; 12) жер асты су тұтқыш қабаттарға жəне 
тау-кен жыныстары қуыстарына өнеркəсіптік, коммуналдық-

тұрмыстық, сорғыту жəне басқа да қалдық суларды, техноло-

гиялық ерітінділерді ағызуға арналған сіңіргіш ұңғылар мен 
құдықтарды; 13) қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру 
кезінде көмірсутегі шикізатын əзірлеу жəне жерасты қабатын 
шаймалау кезінде жер қыртысы қысымын ұстау үшін қысым 
айдағыш ұңғымаларды; 14) судың жай-күйіне əсер ететін басқа 
да техникалық құрылғыларды қолдана отырып, халықтың ауыз-

су жəне коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждарын, ауыл шаруа-

шылығының, өнеркəсіптің, энергетиканың, балық шаруашылы-

ғының жəне көліктің суға қажеттіктерін қанағаттандыру, 
сондай-ақ өнеркəсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған 
жəне басқа да қалдық суларды ағызу үшін тікелей су объек-

тісінен алып немесе алмай-ақ жер үсті жəне жер асты су ресурс-

тарын пайдалану арнайы су пайдалануға жатады (ҚР СК-ның 
66-б). 

Рұқсаттың негізінде, тек қана сонда айқындалған мақсаттар 
үшін жеке жəне заңды тұлғалар арнайы су пайдалануды жүзеге 
асырады жəне басқа да тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзбауға жəне қоршаған ортаға зиян келтірмеуге 
тиіс. 

Арнайы су пайдалануға Су ресурстары жөніндегі комитет 
берген рұқсат негізінде тəулігіне елуден екі мың текше метрге 
дейін алу лимитімен жер қойнауы бөлігінен шаруашылық-

ауызсу жəне өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану 
жүзеге асырылады. 

Келесідей су тарту құрылыстарын: тереңдігі жиырма метрге 
дейінгі шахталы жəне құбырлы сүзгілі құдықтарды, сондай-ақ 
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орталықтандырылған сумен жабдықтау үшін пайдаланылмай-

тын су тұтқыш үстіңгі бірінші қабаттан тəулігіне барлық жағ-

дайда елу текше метрден көп емес су алынып, деңгейі мəжбүрлі 
төмендетілмей жұмыс істейтін шегендеу құрылыстарын пай- 

далану кезінде арнайы су пайдалануға рұқсат қажет етіл- 

мейді. 
3. Субъективтік құрамы. Су пайдалану құқығының екі түрі 

көрсетілген: бірлескен жəне оқшау. Бiрлесiп су пайдалану құқы-

ғы су объектiлерiн немесе олардың бiр бөлiгiн бiрнеше жеке 
жəне (немесе) заңды тұлғаға пайдалануға берген кезде туын-

дайды. Бiрлесiп су пайдалану кезiнде бiрiншi кезекте халықты 
ауызсумен жабдықтаумен айналысатын су пайдаланушылардың 
мүдделерi, сондай-ақ су аяғында орналасқан су пайдалану-

шылардың мүдделерi қанағаттандырылады (ҚР СК-ның 68-б). 
ҚР СК-ның 67-бабына сəйкес су объектiлерiн немесе олар-

дың бiр бөлiгiн бiр жеке немесе заңды тұлғаға пайдалануға 
берген кезде оқшау су пайдалану құқығы туындайды.  

4. Туындау негіздемелері бойынша. Мұнда су пайдаланудың 
бастапқы жəне қайталама түрлері ажыратылады. Өз мұқтаж-

дарын қанағаттандыру немесе оны қайталама су пайдаланушы-

ларға жеткізу үшiн тiкелей су объектiлерiнен су алуды жүзеге 
асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың су пайдалануы бастап-

қы су пайдалану болып табылады.  
Бастапқы су пайдаланушыдан шарт негiзiнде су алатын 

жеке жəне заңды тұлғалардың cу пайдалануы қайталама cу 
пайдалану болып табылады. 

Қайталама су пайдалануға арналған шартта су беру мақсаты 
жəне оны пайдаланудың негiзгi талаптары көрсетiлiп, бастапқы 
су пайдаланушы үшiн белгiленген лимит шегiнде қайталама су 
пайдаланушыға кесте бойынша су беруге кепiлдiк берiледi (ҚР 
СК-ның 69-б). 

5. Су пайдалану мерзімдері. Су пайдалану тұрақты жəне 
уақытша болады. Мерзiмi белгiленбеген су пайдалану тұрақты 
деп танылады. Уақытша су пайдаланудың өзі қысқа (бес жылға 
дейiн) жəне ұзақ мерзімді (бес жылдан қырық тоғыз жылға 
дейiн) деп бөлінеді.  

Қажет болған жағдайда су пайдалану мерзiмдерi ұзартылуы 
мүмкiн. Ортақ су пайдалану тұрақты болып табылады.  
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6. Су пайдаланудың ақылылығы. Ортақ су пайдалану тегін 
жүзеге асырылса, арнайы су пайдалану ақылы түрде жүзеге 
асырылады. 

 Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мем-

лекеттік бақылау жəне сараптама. Су қорын пайдалану мен 
қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау жəне сараптама ҚР 
СК-ның 9-тарауында айқындалған. Су қорын пайдалану мен 
қорғау саласындағы бақылаудың негізгі мiндеттерi: шаруашы-

лық жəне өзге де қызметтiң əсерiнен сулардың жай-күйi мен 
өзгеруiн қадағалау, су қорғау iс-шараларының орындалуын 
тексеру болып табылады.  

ҚР су заңнамасында су қорын пайдалану мен қорғау сала-

сындағы бақылаудың мемлекеттік, өндірістік жəне қоғамдық 
түрлері айқындалған.  

Мемлекеттік бақылауды су қорын пайдалану мен қорғау 
саласындағы тиісті уəкілетті орган жүзеге асырады. Уəкілетті 
органның мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезіндегі басты 
міндеттері: 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік бақылауды жүзе-

ге асыратын барлық министрліктермен, агенттіктермен, ве-

домстволармен өзара іс-қимыл жасауды жəне қызметін үйлес-

тіруді; 2) шаруашылық жəне өзге де қызметтің əсерінен судың 
жай-күйін жəне өзгеруін қадағалауды, сондай-ақ су қорғау іс-

шараларының орындалуын тексеруді; 3) су қорын пайдалану 
мен оны есепке алудың белгіленген тəртібін; 4) суларды қорғау 
жөніндегі міндеттердің орындалуын; 5) су объектілеріне зиянды 
əсер етудің алдын алуды жəне жоюды; 6) барлық жеке жəне 
заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы су заңнамасының 
талаптарын сақтауын бақылауды қамтамасыз ету болып табы-

лады.  
ҚР СК-ның 48-бабының 4-тармағына сəйкес, су қорын 

пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау тексе-

ру нысанында жəне өзге де нысандарда жүзеге асырылады. 
Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау 
жəне қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының заңына 

сəйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де 
нысандары ҚР Су кодексіне сəйкес жүзеге асырылады.  

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын органдар: 1) су қорын пайдалану 
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жəне қорғау саласындағы уəкiлеттi орган; 2) қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган; 3) жер қой-

науын зерделеу мен пайдалану жөніндегі уəкілетті орган;  
4) өнеркəсiп қауiпсiздiгi саласындағы уəкiлеттi мемлекеттік 
орган; 5) халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауатты-

лығы саласындағы уəкiлеттi орган; 6) ветеринария саласындағы 
уəкiлеттi мемлекеттік орган; 7) фитосанитарлық қадағалауды 
жүзеге асыратын мемлекеттік орган; 8) облыстардың (респуб-

ликалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы 
органдары.  

Уəкілетті орган жəне оның бассейндік су шаруашылығы 
басқармасы: 1) су қорғау аймақтары мен белдеулері шекарала-

рын, олардағы жəне ерекше қорғалатын су объектілеріндегі 
шаруашылық қызметінің белгіленген режимінің сақталуын;  
2) трансшекаралық сулар туралы халықаралық келісімдердің 
шарттары мен талаптарының орындалуын; 3) су объектілері 
бойынша су пайдаланудың жəне су бөлудің белгіленген норма-

лары мен ережелерінің, лимиттерінің, сондай-ақ су пайдалану 
режимінің сақталуын; 4) су тарту құрылыстарын, су шаруашы-

лық жүйелерін жəне су қоймаларын пайдалану ережелерінің 
сақталуын; 5) су объектілерінен алынатын су мен оларға 
ағызылатын су мөлшеріне бастапқы есеп жүргізудің, су сапасын 
айқындаудың дұрыстығын, суды пайдалану мен ағызуды есепке 
алуға арналған жабдықтар мен аппаратуралардың болуын, 
жарамды жай-күйін жəне мемлекеттік аттестаттау мерзімдерінің 
сақталуын, су пайдаланушылардың белгіленген есептілік 
мерзімдерін сақтауын; 6) жеке жəне заңды тұлғалардың арнайы 
су пайдалануға берілген рұқсаттарда белгіленген шарттар мен 
талаптарды, сондай-ақ судың зиянды əсеріне (топан су, су басу, 
су алу, жағалауларды бұзу жəне басқа да зиянды құбылыстар) 
қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды орындауын; 7) су объекті-
лерін оқшау жəне бірлесіп пайдалануға берудің Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртібінің сақта-

луын; 8) су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізудің 
жəне су объектілерін пайдалану мен қорғау бөлігінде жер беті 
жəне жер асты суларын мемлекеттік есепке алуды жүзеге 
асырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілен-

ген тəртібінің сақталуын; 9) белгіленген тəртіппен бекітілген 
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құжаттаманың болуын жəне оның экономика салаларының 
объектілерін салуға, жаңғыртуға, техникалық жағынан қайта 
жарақтандыруға су объектілерін, су қорғау аймақтары мен 
белдеулерін пайдалану мен қорғауға байланысты өзге де қызме-

тіне сай келуін; 10) су объектілерін өз бетімен пайдалануға, су 
қорғау аймақтары мен су объектілері белдеулерінің аумақтарын-

да өз бетімен құрылыс салуға жол берілмеуін; 11) суды ұтымды 
пайдалану мен қорғау саласындағы ғылым мен техника жетіс-

тіктерінің жəне озық тəжірибенің, су тұтынудың үлесін азайту 
жөніндегі іс-шаралардың кəсіпорындарда, мекемелер мен ұйым-

дарда енгізілуін бақылауды жүзеге асырады. 
Қоршаған ортаны қорғау, өнеркəсіп қауіпсіздігі, халықтың 

санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы, ветеринария 
саласындағы уəкілетті органдар, карантиндік бақылауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган жəне жергілікті атқарушы органдар:  
1) өз құзыретіне сəйкес су қорын пайдалану мен қорғау сала-

сында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады; 2) су қорының 
сапалық жəне сандық жай-күйінің өзгеруін тексеруді жəне са-

раптама жүргізуді ұйымдастырады; 3) су заңнамасының бұзы-

луын жою шараларын қабылдайды; 4) су қорын пайдалану жəне 
қорғау саласындағы мəселелерге қатысты нормативтік құқық-

тық құжаттар дайындауға қатысады; 5) су объектілеріне белгі-
ленген талаптарды бұза отырып жүргізілген ағынды су ағызуды 
тоқтата тұру жəне оған тыйым салу туралы, сондай-ақ су объек-

тілерінің жай-күйіне теріс əсер ететін жекелеген өндіріс объек-

тілерінің, цехтар мен кəсіпорындардың қызметіне тыйым салу 
туралы белгіленген тəртіппен ұсыныстар енгізеді (ҚР СК-ның 
49-б.). 

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақылауды уəкілетті органдармен қатар лауазымды адамдар да 
жүзеге асырады. ҚР Су кодексіне сəйкес су қорын пайдалану 
мен қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға 
уəкiлеттi лауазымды адамдар мыналар болып табылады: 
Қазақстан Республикасының Су қорын пайдалану мен қорғау 
жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы жəне оның орынбасары, 
Қазақстан Республикасының Су қорын пайдалану мен қорғау 
жөніндегі аға мемлекеттік инспекторлары жəне Қазақстан 
Республикасының су қорын пайдалану мен қорғау жөніндегі 
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мемлекеттік инспекторлары; тиiстi бассейннiң су қорын пайда-

лану мен қорғау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторлар жəне 
олардың орынбасарлары, тиiстi бассейннің су қорын пайдалану 
мен қорғау жөніндегі аға мемлекеттік инспекторлары жəне 
мемлекеттік инспекторлары. 

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен белгiлен-

ген үлгiдегi тиiстi қызметтiк куəлiкпен, омырауға тағатын бел-

гімен, техникалық құралдармен қамтамасыз етiледi.  
Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқық-

тары: 1) Су кодексі жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулылары талаптарының сақталуына «Қазақстан Республика-

сындағы мемлекеттік бақылау жəне қадағалау туралы» 
Қазақстан Республикасының заңына сəйкес тексеруді жүзеге 
асыруға, мемлекеттік органдарға, жеке, лауазымды жəне заңды 
тұлғаларға олар үшiн Қазақстан Республикасы су заңдары 
нормаларының орындалуы мiндеттi талаптар қоюға, су қорын 
ұтымды пайдалану мен қорғау, Қазақстан Республикасының 
нормативтiк құқықтық актілерінде белгiленген көлемдерде, 
коллекторлық-сорғыту жəне ағынды суларды ағызудың жол 
берiлетiн шектi нормаларын сақтау жөнiнде тиiстi шаралар 
жүргiзуге жəне су ресурстары мен ағынды сулардың сапасын 
зертханалық бақылауды ұйымдастыруға; 2) Қазақстан Респуб-

ликасының заңдарында белгiленген тəртiппен арнайы су 
пайдалануға рұқсаттың қолданысын тоқтата тұруға жəне оны 
қайтарып алуға; 3) мемлекеттік бақылау жүргізу үшін ұйым-

дарға жəне өзге де объектiлерге баруға, су ресурстарын 
пайдаланудың жай-күйiн бақылауды жүзеге асыруға, су 
ресурстарын пайдалану мен оларды қорғау ережелерiнiң анық-

талған заң бұзушылықтарын жою туралы орындалуы мiндеттi 
нұсқамалар беруге құқығы бар. Су объектiлерiнде өз бетiмен су 
алу, табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың 
туындауы кезiнде су пайдаланушылардың шаруашылық қыз-

метiн тоқтата тұру туралы ұсыныстар енгізуге; 4) су пайдала-

нудың белгіленген лимиттерінің, тіреуіш гидротехникалық 
құрылыстар режимінің, су шаруашылығы құрылыстарын пайда-
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лану, су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын 
пайдалану қағидаларының, олардағы шаруашылық қызметтің 
белгіленген режимінің сақталуына бақылауды жүзеге асыруға; 
5) анықталған су ресурстарын пайдалану жəне оларды қорғау 
қағидаларын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама шығаруға; 
6) əкімшілік жаза қолдану туралы қаулы шығаруға; 7) кінəлі 
тұлғаларға Қазақстан Республикасының су заңнамасын бұзу 
арқылы келтірілген залалды өтеу туралы талап қоюға; 8) Қа-

зақстан Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен 
жеке, лауазымды жəне заңды тұлғалардан су ресурстарын 
пайдалану мен қорғаудың жай-күйiн анықтауға қажеттi мəлi-
меттердi, соның iшiнде зертханалық талдау деректерiн алуға;  
9) Қазақстан Республикасының су заңдары саласындағы 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға; 10) су 
объектiлерiне белгiленген талаптарды бұза отырып жүргiзiлген 
ағынды су ағызуды шектеу, тоқтата тұру жəне оған тыйым салу 
туралы, сондай-ақ су объектiлерiнiң жай-күйiне терiс əсер ететiн 
жекелеген өндiрiс объектiлерiнiң, цехтар мен кəсiпорындардың 
қызметiн тоқтату жөнiнде ұсыныстар енгізуге; 11) лауазымды 
адамдарға, ұйымдардың басшыларына су объектiлерiн пайдала-

ну мен қорғаудың белгiленген нормалары мен ережелерiн бұзуға 
жол берген адамдарды жауапкершiлiкке тарту туралы ұсыныс 
енгізуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес кiнəлi адамдарды жауапкершiлiкке тарту туралы мəсе-

ленi шешу үшiн қажет болған жағдайда материалдарды құқық 
қорғау органдарына беруге; 12) су қорын пайдалану мен қорғау 
саласындағы қатынастарды регламенттейтін заңнамалық жəне 
өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеу 
жөнінде ұсыныстар енгізуге құқығы бар. 

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар міндеттері:  
1) Қазақстан Республикасының су заңдары талаптарының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыруға; 2) су қорын пайдалану 
мен қорғау саласындағы бақылауды жүзеге асыру кезiнде жеке 
жəне заңды тұлғалармен өзара iс-қимыл жасауға; 3) су қорын 
пайдалану мен қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңдарының бұзылу фактілері туралы өз құзыретi шегiнде 
мемлекеттік органдарды хабардар етуге; 4) су ресурстарын 
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ұтымды пайдалану мен қорғау жөніндегі iс-шараларды əзiрлеу 
кезiнде жеке жəне заңды тұлғаларға жəрдем көрсетуге мiндеттi.  

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы өндiрiстiк 
бақылау қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті мемле-

кеттік органмен келісім бойынша уəкiлеттi орган, халықтың 
санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уə-

кiлеттi орган, өнеркəсiп қауiпсiздiгі саласындағы уəкiлеттi мем-

лекеттік орган бекiтетiн судың бастапқы есебі ережелерінің не-

гiзiнде жүзеге асырылады. Су қорын пайдалану мен қорғау са-

ласындағы өндірістік бақылауды арнайы су пайдалану құқығын 
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар қамтамасыз етеді. 
Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы өндірістік бақылау 
«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 
заңында белгіленген тəртіппен аттестатталған су есебін жүргізу 
аспаптарының негізінде жүзеге асырылады (ҚР СК-ның 53-б.). 

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы қоғамдық 
бақылауды қоғамдық бiрлестiктер өз бастамасы бойынша 
жүзеге асырады. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы 
қоғамдық бақылауды жүргiзу тəртібін қоғамдық бiрлестiктер 
өздерiнiң жарғыларына сəйкес су қорын пайдалану мен қорғау 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уəкiлеттi 
мемлекеттік органдармен келiсе отырып айқындайды. 

Мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізумен қатар 
ҚР Су кодексі су қорын пайдалану жəне қорғау саласындағы 
мемлекеттік сараптаманы қарастырады. ҚР Су заңнамасында су 
қорын пайдалану жəне қорғау саласында мемлекеттік сарап-

таманың келесідей түрлерін ажыратады:   
1) су объектiсiнiң жай-күйiне əсер ететiн қызметке мем-

лекеттік сараптама;  
2) су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн шаруашылық 

жəне басқа да объектiлердi салуға жəне қайта жаңғыртуға, 
пайдалануға, консервациялауға жəне таратуға арналған жобалау 
алдындағы жəне жобалау құжаттамасына мемлекеттік сараптама;  

3) жер асты суларының қорларына жəне жер асты су объек-

тiлерi туралы геологиялық ақпаратқа мемлекеттік сараптама;  
4) су шаруашылығы жəне өнеркəсiптiк гидротехникалық құ-

рылыстардың төтенше жағдайлардың талаптарына сəйкестiгiне 
мемлекеттік сараптама;  
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5) мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық жəне эколо-

гиялық сараптамалар.  
Су объектiсiнiң жай-күйiне əсер ететiн қызметке мемлекет-

тік сараптама осы қызметтiң қоршаған ортаға əсерiн жəне 
қабылданатын басқару жəне шаруашылық шешiмдерiн бағалау 
үшiн жүзеге асырылады. Су объектiсiнiң жай-күйiне əсер ететiн 
қызметке мемлекеттік сараптама мiндеттi болып табылады.  

Су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн шаруашылық жəне 
басқа да объектiлердi салуға жəне қайта жаңғыртуға, 
пайдалануға, консервациялауға жəне таратуға арналған жобалау 
алдындағы жəне жобалау құжаттамасына мемлекеттік сараптама 
оның сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс iстерi жөніндегі 
уəкiлеттi мемлекеттік орган мен халықтың санитарлық-

эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уəкiлеттi орган 
бекiткен бастапқы деректерге, нормативтiк құжаттардың техни-

калық шарттары мен талаптарына сəйкестiгiн тексеру мақсаты-

мен жүзеге асырылады.  
Жер асты су қорларына жəне жер асты су объектiлерi 

туралы геологиялық ақпаратқа мемлекеттік сараптаманы жер 
қойнауын зерделеу мен пайдалану жөніндегі уəкілетті орган 
жүзеге асырады.  

Су шаруашылығы объектiлерi мен өнеркəсiптiк гидротехни-

калық құрылыстардың төтенше жағдайлар талаптарына сəйкес-

тiгiне мемлекеттік сараптаманы төтенше жағдайлар саласын-

дағы уəкілетті орган жəне өнеркəсіп қауіпсіздігі саласындағы 
уəкілетті орган жүзеге асырады.  

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық жəне экология-

лық сараптамаларды тиiсiнше халықтың санитарлық-эпиде-

миологиялық салауаттылығы саласындағы уəкiлеттi орган жəне 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
орган жүзеге асырады (ҚР СК-ның 54-б.). 

Су объектілерін қорғау жəне судың зиянды əсеріне 
қарсы күресу. Суды қорғау – сулардың ластануынан, тозуынан, 
жəне т.б. қорғауға бағытталған ұйымдастырушылық, экономика-

лық, құқықтық жəне басқа да шаралар жүйесін жүзеге асыру.    
ҚР Су заңнамасында су объектілерін қорғау түсінігі көр-

сетілген, яғни cу объектілерін қорғау дегеніміз – су объектілерін 
сақтауға, қалпына келтіруге жəне ұдайы молайтуға, сондай-ақ 
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судың зиянды əсеріне жол бермеуге бағытталған қызмет болып 
табылады.  

Су объектiлерi: 1) табиғи жүйелердiң экологиялық тұрақты-

лығының бұзылуын; 2) халықтың өмiрi мен денсаулығына зиян 
келтiрiлуiн; 3) балық ресурстары мен басқа да су жануарлары-

ның азаюын; 4) сумен жабдықтау жағдайларының нашарлауын; 
5) су объектiлерiнiң табиғи молаю жəне тазару қабiлетiнiң 
төмендеуiн; 6) су объектiлерi гидрологиялық жəне гидрогеоло-

гиялық режимiнiң нашарлауын; 7) су объектiлерiнiң физикалық, 
химиялық жəне биологиялық қасиеттерiне терiс əсер ететiн 
басқа да қолайсыз құбылыстарды болғызбау мақсатымен қорға-

луға тиiс. 
Су объектiлерiн қорғау келесідей негіздерде жүзеге 

асырылады: 1) су объектiлерiн пайдаланудың кез келген түрiн 
жүзеге асыратын барлық су пайдаланушыларға осы объектiлердi 
қорғау жөнiнде ортақ талаптар қою; 2) шаруашылық қызметiнiң 
жекелеген түрлерiне арнайы талаптар қою; 3) жаңа техника мен 
экологиялық, эпидемиологиялық жағынан қауiпсiз технология-

лар енгiзе отырып, су қорғау iс-шараларын жетiлдiру жəне 
қолдану; 4) су қорғау аймақтарын, су объектiлерiнiң қорғау 
белдеулерiн, ауызсумен жабдықтау көздерiн санитарлық қорғау 
аймақтарын белгiлеу; 5) су объектiлерiн пайдалану мен қор-

ғауды бақылаудың мемлекеттік жəне басқа да нысандарын 
жүргiзу; 6) су объектiлерiн қорғау жөніндегі талаптардың орын-

далмағаны үшiн жауапкершiлiк шараларын қолдану арқылы. 
Объективтік мағынада суды құқықтық қорғау дегеніміз – 

суға антропогендік зиянды əсер етуді алдын алу, су ресурстарын 
сақтау жəне қайта қалыпқа келтіру жөніндегі қоғамдық қаты-

настарды реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы. 
Субъективтік мағынадағы суды құқықтық қорғау дегеніміз 

– бұл  суға антропогендік зиянды əсер етуді алдын алу, су 
ресурстарын сақтау жəне қайта қалыпқа келтіру жөніндегі іс-

шаралар бекітілген  құқықтық нормаларды жүзеге асырудағы 
мемлекет, жеке жəне заңды тұлғалардың, шаруа-фермер қожа-

лықтарының қызметі.  
ҚР Су кодексінің 112-бабына сəйкес ҚР-дағы барлық су 

объектілері зиянды қауiптi химиялық жəне уытты заттармен 
жəне олардың қоспаларымен табиғи жəне техногендiк ласта-
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нудан, жылу, бактериялық, радиациялық жəне басқа ластанудан; 
қатты, ерiмейтiн заттармен, өндiрiстiк, тұрмыстық жəне өзге де 
тектегi қалдықтармен қоқыстанудан; сарқылудан қорғалуға тиiс.  

Су объектiлерiнiң сапалық жай-күйiн нашарлататын жəне 
пайдаланылуын қиындататын заттардың немесе ластаушы 
нəрселердiң су объектiлерiне тасталуы немесе өзге де тəсiлмен 
түсуi су объектiлерiнiң ластануы деп танылады. Су объектiлерiн 

диффузиялық ластануды (жер бетi мен ауа арқылы ластану) қоса 
алғанда, ластанудың барлық түрiнен қорғау жүзеге асырылады.  

Қазіргі таңда шаруашылық-ауызсу мұқтаждықтары үшін 
таза суды пайдалану көлемінің жыл сайынғы артуы, сарқынды 
суларды су көздеріне тазартылмаған немесе жеткіліксіз тазар-

тылған түрде ағызу нəтижесінде су көздерінің сарқылу жəне 
ластану үдерісі жалғасуда. 

Елімізде əлі де халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету 
мəселесі орын алуда. Қазақстан Республикасының тұрғында-

рының 20%-ы сапа нормативі стандартына сай емес суды пайда-

лануда [4]. 
Су ластануын алдын алу жəне жою үшін су ластаушы 

көздерді анықтау қажет. Су ластаушы көздер деп жер асты жəне 
жер үсті сулары сапасын нашарлататын, оларды пайдалануды 
шектейтін, сондай-ақ су объектілерінің түбі жəне жағалауына 
теріс əсер ететін су объектілеріне зиянды заттарды төгу не 
оларды өзге де түрде түсуді жүзеге асыратын объектілерді 
айтамыз [5]. 

Негізгі су ластау көздеріне келесілерді жатқызамыз:  
а) сарқынды суларды ағызуды жүзеге асыратын өндірістік 
кəсіпорындар; б) кəріз қалдықтарын төгуші коммуналдық-тұр-

мыстық шаруашылық кəсіпорындары; в) улы химиялық заттар-

ды пайдаланушы ауыл шаруашылығы кəсіпорындары; г) су 
тасымалы; д) пайдалы қазбаларды өңдеуші кəсіпорындар. 

Суларды ластанудан қорғау аталған ластау көздерінің 
қызметін реттеу арқылы жүзеге асырылады. Өндірістік қыз-

метке тазалаушы құрылғылар мен сарқынды суларды бақы-

лаушы құрылғылармен жабдықталған, экологиялық талаптарға 
сай кəсіпорындар жіберіледі. Сарқынды суларды жəне ластаушы 
заттарды төгу үшін əрбір ластаушы көздерге арнайы рұқсат алу 
қажет. Кəсіпорындар өз қызметі барысында су объектiлерiне 
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жол берiлетiн шектi зиянды əсерлер нормативтерiнiң сақталуын, 
су ластануын болдырмауға бағытталған техникалық іс-

шараларды жүзеге асыруға: сарқынды суларды тазарту, зарар-

сыздандыру жəне кəдеге жарату, өндірістің тиімді техноло-

гиялық жүйесін пайдалануды жүзеге асыруға тиіс.  
«Эмиссиялар нормативтері белгіленетін ластаушы заттар 

мен қалдық түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы Қаулы-

сында суды ластайтын заттар тізбесі көрсетілген. Олар: 1. Гало-

гендердің органикалық қосылыстары жəне суда осы қосылыс-

тарды құрауы мүмкін заттар; 2. Фосфордың органикалық 
қосылыстары; 3. Қалайының органикалық қосылыстары; 4. Ме-

талдар мен олардың қосылыстары; 5. Көмірсутегілер мен 
олардың қосылыстары; 6. Цианидтер; 7. Тотияйын мен оның 
қосылыстары; 8. ШРШ немесе ƏБҚД белгіленген пестицидтер 
(улы химикаттар); 9. Өлшемді заттар мен суспензиялар; 10. Эф-

трофизацияға əсер ететін заттар (нитраттар мен фосфаттар);  
11. Оттегі теңгеріміне қолайсыз əсер ететін заттар; 12. Мəдени-

тұрмыстық, шаруашылық-ауызсу жəне балық шаруашылығы су 
пайдалану су объектілеріндегі ШРШ жəне ƏБҚД Қазақстан 
Республикасының Санитарлық-гигиеналық нормативтері белгі-
ленген қауіптілігі 1 жəне 2-сыныптағы өзге де ластаушы заттар 
мен олардың қосылыстары.  

Су объектiлерiн ластанудан қорғау мақсатында: 1) су объек-

тiлерiнiң су жинау алаңында улы химикаттарды, тыңайт-

қыштарды қолдануға тыйым салынады. Су объектiлерiнiң су 
жинау алаңы мен санитарлық қорғау аймағында дезинфекция-

лық, дезинсекциялық жəне дератизациялық iс-шаралар халық-

тың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласын-

дағы уəкiлеттi органмен келісім бойынша жүргiзiледi; 2) ра-

диоактивтi жəне уытты заттарды су объектiлерiне тастауға жəне 
көмуге; 3) тазарту құрылыстары жоқ жəне нормативтерге сəйкес 
тиiмдi тазартуды қамтамасыз етпейтiн өнеркəсiп, тамақ 
объектiлерiнiң ағынды суларын су объектiлерiне ағызуға; 4) су 
объектiлерiнде радиоактивтi жəне уытты заттар бөлiнуi қоса 
жүретiн технологиялардың ядролық жəне өзге де түрлерi 
пайдаланылатын жарылыс жұмыстарын жүргiзуге; 5) су объек-

тiлерiнде жəне су шаруашылығы құрылыстарында халықтың 
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денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауiп төндiретiн техника 
мен технологиялардың қолданылуына тыйым салынады. 

ҚР Су кодексінің 114-бабына сəйкес су объектiлерiнiң 
қоқыстануы деп су объектiсiне қатты, өндiрiстiк, тұрмыстық 
жəне басқа да қалдықтардың, сондай-ақ салмақты бөлшектердiң 
түсуi, соның салдарынан оның гидрологиялық жай-күйi нашар-

лап, су пайдаланудың қиындауы танылады. 
Ластану мен қоқыстанудың айырмашылығын айтатын бол-

сақ, қоқыстану нəтижесінде су айдындарына ерімейтін заттар 
түседі, бірақ су сапасы өзгермейді.  

Су объектілеріне қатты, өндіріс, тұрмыстық жəне өзге де 
қалдықтарды төгуге жəне көмуге тыйым салынады. 

ҚР Су кодексінің 115-бабы су объектiлерiнiң сарқылуы 
анықтамасын көрсеткен. Ағындының рұқсат етiлетiн деңгейiнiң 
ең аз мөлшерiнiң, жер үстi су қорының азаюы немесе жер асты 
су қорының кемуi су объектiлерiнiң сарқылуы деп танылады. 

Аталған түсінік антропогендік қызмет нəтижесінде су 
көлемінің азаюын білдіреді. Бұл түсінікке табиғи түрде өзен-

дердегі су ағынының тұрақсыздығы не өзге су объектілеріндегі 
су қорының өзгеруі кірмейді. 

Су объектiлерiнiң сарқылуын болғызбау мақсатында су 
объектiлерiн пайдаланатын жеке жəне заңды тұлғалар: 1) су 
объектiлерiнен лимиттен тыс қайтарымсыз су алуға жол 
бермеуге; 2) су қорғау аймақтары мен белдеулерi аумағында жер 
жыртуға, мал тоғыту мен санитарлық дауалауға, құрылыстар 
салуға жəне су объектiлерiнiң сарқылуына əкеп соғатын басқа 
да шаруашылық қызмет түрлерiн жүргiзуге жол бермеуге; 3) су 
қорғау iс-шараларын жүргiзуге мiндеттi. 

Суды пайдалану кезіндегі жалпы экологиялық талаптар ҚР 
Экологиялық кодексінің 33-тарауында көрсетілген. 

ҚР ЭК-ның 224-бабына сəйкес, су объектілерінде суды ор-

тақ пайдалану Қазақстан Республикасының су заңнамасын-

да белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады. 
Жеке жəне заңды тұлғалар облыстардың (республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті өкілді органдары 
белгілеген суды ортақ пайдалану ережелерін сақтауға міндетті. 

Су объектілерінің жай-күйіне əсер ететін кəсіпорындар мен 
басқа да құрылыстарды орналастыру қоршаған ортаны қор-
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ғаудың, жер қойнауын қорғаудың, санитарлық-эпидемиология-

лық, өнеркəсіптік қауіпсіздікті, су ресурстарын молайту мен 
ұтымды пайдаланудың талаптары мен ережелерін сақтай 
отырып, сондай-ақ аталған объектілер қызметінің экологиялық 
салдарлары ескеріле отырып жүргізіледі. 

Су объектілерінің жай-күйіне əсер ететін кəсіпорындар мен 
басқа да құрылыстарды салу, реконструкциялау, пайдалану, 
консервациялау, жою, қоршаған ортаны қорғау, су қорын 
пайдалану жəне қорғау, өнеркəсіп қауіпсіздігі саласындағы 
уəкілетті мемлекеттік органдардың жəне санитарлық-эпидемио-

логиялық қызметтің мемлекеттік органының оң қорытындылары 
болған кезде жүзеге асырылады. 

ҚР ЭК-ның 225-бабында табиғи су объектілерін сарқынды 
суды ағызып жіберу үшін пайдалануға тыйым салынатындығы 
көрсетілген. 

Қоршаған ортаға эмиссияға тиісті экологиялық рұқсат бар 
болған кезде сарқынды суды жер үсті су объектілеріне жəне жер 
қойнауына ағызып жіберуге жол беріледі. 

Бұл ретте сарқынды суды жер үсті су объектілеріне ағызып 
жіберуге – су қорын пайдалану жəне қорғау саласындағы 
уəкілетті мемлекеттік органның рұқсаты бойынша, сарқынды 
суды жер қойнауына ағызып жіберуге – Қазақстан Республика-

сының жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
заңнамасына сəйкес жүргізілген сараптаманың оң қорытындысы 
болған кезде жол беріледі.  

Сарқынды суды жинақтаушысы бар табиғат пайдалану-

шылар оның қоршаған ортаға əсерін болғызбайтын қажетті 
шаралар қабылдауға, сондай-ақ оларды пайдалану тоқтатыл-

ғаннан кейін осы жинақтаушылар орналасқан жердің қайта 
өңделуін жүзеге асыруға міндетті. 

Табиғат пайдаланушы ластаушы заттардың сарқынды суда 
белгіленген шоғырлану нормативтерін асыра немесе сарқынды 
судың құрамына экологиялық рұқсатта көзделмеген жаңа 
заттарды қоса алмайды. Аталған талаптар бұзылған кезде сар-

қынды суды ағызып жіберу тоқтатылуға тиіс. Ашық су айды-

нына ағызылатын су мөлдір, бояусыз, иіссіз болуға, құрамында 
ауру тудыратын бактериялар жəне гигиеналық нормативтерден 
асатын шоғырлануларда адамның денсаулығы мен жануарлар 
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үшін зиянды заттар болмауға тиіс. Ағызылатын судың темпе-

ратурасы Цельсий бойынша 30 градустан аспауға тиіс. 
Ағызылатын суда бетон мен металды бүлдіріп-бұзатын 

заттар болмауға тиіс. 
Сарқынды суды, олардың тазалану деңгейіне қарамастан, 

орталықтандырылған ауызсумен жабдықтау көздерінің сани-

тарлық қорғалу аймақтарындағы, курорттардағы, суға түсуге 
арналған жерлердегі су айдындарына ағызып жіберуге жол 
берілмейді. 

Сонымен қатар  ҚР су заңнамасымен судың зиянды əсерінің 
алдын алу жəне оларды жоюдың маңыздылығын ескере отырып, 
олардың тəртібін айқындаған.  

Мемлекеттік органдар, жеке жəне заңды тұлғалар судың 
мынадай зиянды əсерлерiнiң: су тасу, су басу, топан су басу; 
жағалаудың, қорғау бөгеттерiнiң жəне басқа да құрылыстардың 
қирауы; жерлердiң батпақтануы мен сортаңдануы; топырақ пен 
су объектiлерiнiң эрозиясы, жыралардың пайда болуы, сырғы-

малар, сел тасқындары мен басқа да зиянды құбылыстардың 
алдын алу жəне оларды жою жөнiнде iс-шаралар жүргiзуге 
мiндеттi. 

ҚР Су кодексінің 124-бабына сəйкес, су шаруашылығы 
ұйымдары, су пайдаланушылар, жеке жəне заңды тұлғалар елді 
мекендерді, өнеркəсіп объектілерін, ауыл шаруашылығы жерле-

рін, қорғалатын аумақтарды судың зиянды əсерінен қорғау 
жөніндегі алдын алу іс-шаралары мен ағымдағы іс-шараларды 
жоспарлауға жəне жүргізуге міндетті. Судың зиянды əсерінің 
алдын алу жəне оларды жою жөніндегі алдын алу іс-шаралары 
мен ағымдағы іс-шараларды қаржыландыру су пайдаланушы-

лардың қаражаты мен бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі. 
Жеке жəне заңды тұлғалар судың зиянды əсерінің алдын алу 

жəне оларды жою жөніндегі су шаруашылығы іс-шараларын 
өткізу кезінде: 

1) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын салуда, 
пайдалануға беруде, пайдалануда, жөндеуде, реконструкция-

лауда, консервациялауда, пайдаланудан шығаруда жəне жоюда 
қауіпсіздік нормалары мен ережелерін сақтауға; 

2) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстары қауіпсіз-

дігінің нашарлап кетуінің жай-күйін жүйелі түрде талдауға; 
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3) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарына ұдайы 
тексеру жүргізуге; 

4) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарындағы ава-

рияларды жоюға арналған қаржылық жəне материалдық резерв-

терді құруға; 
5) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарындағы тө-

тенше жағдайлар туралы хабарлайтын оқшау жүйелерді үнемі 
дайындықта ұстауға міндетті. 

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеудің эконо-

микалық тетігі. Табиғи ресурстарды басқарудың қазіргі жүйе-

сі, оның ішінде су ресурстары, тұрақты даму процесіне мүмкін-

дік туғызуы қажет. Ол келесідей қағидаларға негізделеді: 
Жол бермеу қағидасы. Қоршаған орта сапасының экология-

лық болжамы жəне мониторингі негізінде қоршаған ортаға 
əсерді ескеру. 

«Ластаушы (пайдаланушы) төлейді». Бұл принципке сəй-

кес, табиғат пайдаланушы не ластаушы табиғи ресурстарды 
тиісті деңгейде күтіп ұстауға байланысты барлық шығындардың 
орнын толтыруы тиіс, сондай-ақ қоршаған ортаға келтірілген 
залалдың орнын толтыруы тиіс. 

Жеке секторды тарту. Жеке сектор экологиялық инвести-

циялардың маңызды көзі болып табылады. Фермерлер кə-

сіпорындары мен ассоциациялары өкілдерінің қатысуы қорша-

ған орта сапасын жақсарту іс-шараларын енгізу үшін нарықтық 
тетіктің жақсы негізі болуы тиіс.  

Қоғамның шешуші орны. Табиғат қорғау шараларының 
табысты болуы қоғамдық сектордың қолдауына негізделеді. 

Су ресурстарын қорғау мен пайдаланудың тиімділігін 
жоғарылатуға бағытталған тəсілдердің бірі су пайдаланудың 
ақылылығын енгізу болып табылады, яғни бұл осы ресурстарды 
сенімді экономикалық базада қайта өңдеу жөніндегі алғышарт-

тарды тудырады. 
Су ресурстарын пайдалану құқығы үшін төлем өз мазмұны 

бойынша табиғи ресурстар меншік иесінің экономикалық құқы-

ғын жүзеге асырудан көрініс табады. Тиісінше, су ресурстарын 
қорғау жəне қайта өңдеу үшін төлемдерді су көздерін күтіп 
ұстау жəне оларды қайта қалпына келтіруге кеткен шығын-

дардың орнын толтыру, республикалық меншіктегі су шаруа-
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шылығы құрылыстары мен құрылғыларын орналастыруға кет-

кен шығындардың орнын толтыру, қоршаған ортаға зиянды 
əсерінен су ресурстарын қорғау жəне сақтауға кеткен шығын-

дардың орнын толтыру қажеттілігін ескере отырып есептеу 
қажет. Сондай-ақ су ресурстары үшін төлем су сапасына, су 
пайдалану шарттарына, су ресурстарының жетіспеушілігіне, су-

мен қамтамасыз етудің кепілі мен экономика саласының эко-

номикалық тиімділігіне қарай анықталуы тиіс.  
Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы экономикалық 

реттеудiң түрлерi:   
1) су пайдаланушылардан Қазақстан Республикасының са-

лық заңдарында көзделген төлемдер мен алымдарды алу;  
2) су объектiлерiн ұтымды пайдалану мен қорғау, елді ме-

кендерді сумен жабдықтау жəне су бұру бағдарламаларын əзiр-

леу жəне қаржыландыру;  
3) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жеке жəне 

заңды тұлғалардың ресурстар сақтау, қалдығы аз технологиялар-

ды жəне энергияның дəстүрден тыс түрлерiн енгізуi жəне игеруi, 
су ресурстарын қорғау мен ұтымды пайдалану, сумен жабдықтау 
жəне су бұру жөніндегі басқа да тиiмдi шараларды жүзеге асыруы 
кезiнде оларға кредиттiк жəне өзге де жеңiлдiктер беру;  

4) қоғамдық қорлар құру жəне оларды су объектiлерiн қал-

пына келтiру мен қорғау үшiн пайдалану. 
Қазақстан Республикасында ортақ су пайдалану тегiн жүзе-

ге асырылады, ал арнайы су пайдалану Қазақстан Республикасы-

ның салық заңдарына сəйкес ақылы негiзде жүзеге асырылады. 
Су пайдаланушыларға су беруге, сумен жабдықтауға, су 

бұруға, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жəне басқа да су 
шаруашылығы iс-шараларын орындауға байланысты көрсетiле-

тiн қызметтер ақылы негiзде жүзеге асырылады. Су пайдалану-

шыларға су беру, сумен жабдықтау, су бұру бойынша көрсетіл-

ген қызметтер үшiн тарифтер Қазақстан Республикасының таби-

ғи монополиялар жəне реттелетін нарықтар туралы заңнамасы- 

на сəйкес бекітіледi. Су беру жөніндегі қызметтер үшiн ақы 
төлеу тəртібі мен талаптары тараптардың шарттарымен айқын-

далады. 
ҚР Су кодексінің 135-бабына сəйкес су шаруашылығын 

мемлекеттік қолдаудың негiзгi түрлерi: 1) су шаруашылығы 
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жүйесiнiң мемлекеттік мекемелерiн ұстау; 2) су беруге байла-

нысты емес трансшекаралық су шаруашылығы құрылыстарын 
жəне республикалық маңызы бар су шаруашылығы құрылыс-

тарын пайдалану жөніндегі шығындарды қаржыландыру;  
3) ерекше авариялық қаупi бар су шаруашылығы құрылыстары 
мен гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру жөніндегі 
iс-шараларды қаржыландыру; 4) су шаруашылығы құрылыстары 
мен гидромелиорациялық жүйелердiң жаңаларын салуға жəне 
қазiр барларын қайта құруға қаржы ресурстарын, оның iшiнде 
қарыз қаражаттарын тарту; 5) ауыл шаруашылығы тауар өндi-
рушiлерiне су жеткiзiп беру жəне Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітетін тізбе бойынша ауызсумен жабдықтаудың 
баламасыз көздерi болып табылатын ерекше маңызды топтық 
жəне оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауызсу беру жөнiнде 
көрсетiлетiн қызметтердiң құнын субсидиялау; 6) Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен су шаруа-

шылығы субъектiлерiне жеңiлдiктi жəне ұзақ мерзiмдi кредитт-

ер мен басқа да артықшылықтар беру; 7) мемлекеттік меншік-

тегі су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіп-

сіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру; 
8) суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйінің монито-

рингі жəне оны бағалау жөніндегі шығындарды қаржыландыру 
болып табылады. 

Су заңнамасымен су қорын ұтымды пайдалану мен қорғауға 
байланысты инвестициялық саясат айқындалған. Инвестиция-

лық саясаттың негізгі принциптерi:  
1) қайтарымды негiзде орталықтандырылған инвестиция-

лардың есебiнен су саласын дамытуды мемлекеттік қолдау;  
2) инвестициялық су шаруашылығы қызметiнде пайдалану 

үшiн ұйымдардың өз көздерiнiң рөлiн арттыруды ынталандыру;  
3) қарыздарды, оның iшiнде мемлекет кепiлдiктерiн тарту 

практикасын кеңейту;  
4) инвестицияларға бағытталған бюджет қаражатын жұм-

сауды мемлекеттік бақылау болып табылады.  
Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы сақтандыру су 

қорын пайдалану мен қорғауды реттеудің экономикалық теті-
гінің бірі болып табылады. ҚР Су кодексінің 136-бабына сəйкес, 
су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы сақтандыру су 
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қатынастары объектiлерiне, басқа адамдардың өмiрiне, денсау-

лығына жəне мүлкiне зиян келтiру салдарынан шарттан туын-

дайтын мiндеттемелер бойынша жауапкершiлiк тəуекелi болған 
кезде жеке жəне заңды тұлғалардың мүлiктiк мүдделерiн қорғау-

ға байланысты қатынастар кешенi болып табылады. Ерiктi 
сақтандыруды жеке жəне заңды тұлғалар өз еркi бойынша 
жүзеге асырады. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы 
ерiктi сақтандырудың түрлерi, шарттары мен тəртібі сақтан-

дырушы мен сақтанушылар арасындағы келісімдермен айқында-

лады. 
Ұтымды су пайдалануды экономикалық ынталандыру 

жүйесі ҚР Үкіметімен бекітіледі жəне ол берілетін су объекті-
лерін қорғауға жəне қайта қалыпқа келтіру жөніндегі жұмыс-

тарды қамтамасыз етуге, суларға əсер етуді алдын алу жəне 
жоюды қамтамасыз етуші  жеке жəне заңды тұлғаларға түрлі 
жеңілдіктер беруден көрініс табады.   

Су дауларын шешу тəртібі жəне су заңдарын бұзғаны 
үшін жауаптылық. ҚР Су кодексінің 137-бабына сəйкес су 
объектiлерiн, су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану мен 
қорғау жəне суды бөлу мəселелерi бойынша су қатынастары 
субъектiлерiнiң арасында туындайтын даулар – су даулары 
болып табылады. Су қатынастары субъектiлерiнiң арасындағы 
су даулары тараптардың келiссөздерi, оларды су пайдаланушыл-

ар бiрлестiктерi құрған органдарда, облыстардың (республи-

калық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы 
органдарында жəне уəкiлеттi органда немесе соттарда қарау 
арқылы шешiледi.  

Экологиялық талаптарды орындамаған кінəлі тұлғалар 
тəртіптік, əкімшілік, азаматтық не қылмыстық жауапкершілікке 
тартылады.  

Су құқық бұзушылықтарының тізбесі ҚР СК-ның 139-ба-

бында айқындалған. Оларды суларға қол сұғушы су құқық бұзу-

шылығы, яғни бұл экологиялық сипатқа ие, жəне ҚР бекіткен су 
пайдалану тəртібіне, су меншік иесі мен су пайдаланушылар 
заңды мүдделеріне қол сұғатын су құқық бұзушылықтары деп 
бөлуге болады. 

Бірінші топқа келесілер жатады: 
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– су объектілерінен шығарылған не бұрып алынған жер 
асты жəне жер үсті суларын иесіз пайдалану; 

– жер асты жəне жер үсті суларын, ауыз сумен жабдықтау 
көздерін ластау, қоқыстау, сарқу; 

– жер үстi жəне жер асты суларын, ауыз сумен жабдықтау 
көздерiн ластау жəне былғау, сарқу, су жинайтын 
орындарда олардың ластануын, топырақтың су эрозия-

сын жəне басқа да зиянды құбылыстар тудыратын су 
қорғау режимiн бұзу; 

– судың ластануын жəне былғануын немесе оның зиянды 
əсерiн болдырмайтын құрылыстар мен құрылғыларсыз 
кəсiпорындарды, коммуналдық жəне басқа да объектi-
лердi iске қосу; 

– суды ластанудан, былғанудан жəне сарқылудан қорғау-

ды, сондай-ақ су режимi жай-күйiнiң жақсаруын қамта-

масыз ететiн гидротехникалық, технологиялық, орман-

мелиорациялық, санитарлық жəне басқа да iс-шараларды 
жүргiзбеу; 

– өзендердiң жəне басқа да су айдындарының жай-күйiне 
əсер ететiн ғимараттарды, құрылыстарды жəне басқа да 
объектiлердi заңсыз салу. 

Екінші топқа келесілер жатады: 
– су объектiлерiн заңсыз басып алу; 

– заңсыз су пайдалану; 

– су пайдалану құқығын басқа бiреуге беру; 
– лимиттердi бұзып су алу; 

– гидротехникалық жұмыстарды заңсыз жүргiзу; 

– су қорғау жəне су шаруашылық белгілерін жою; 
– су шаруашылық құрылыстар мен құрылғыларды ереже-

лерді бұзу арқылы пайдалануға беру;  
– су шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын, 

сондай-ақ сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерiн 
зақымдау; 

– заңсыз су ұңғымасын бұрғылау жəне жер асты сулары-

ның су тарту тоғандарын салу; 
– судың бастапқы есебiн жүргiзу жəне оны пайдала-

ну ережелерiн бұзу; 
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– су кадастрын есепке алу мен есеп-қисап деректерiн, су 
ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғау схемаларын 
бұрмалау; 

– су ресурстарын кешендi пайдалану, экология жəне су 
бөлу мүдделерiне орай оларды реттеуге кедергi жасау. 

        Əкімшілік жауапкершілік 2014 жылғы ҚР əкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы Кодексіне сəйкес туындайды. Бұл – 

Кодекстің 21-тарауында қарастырылған. Бұл тарау «Қоршаған 
ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы 
əкімшілік құқық бұзушылықтар» деп аталады. Бұл саладағы 
құқық бұзушылықтарды атап айтсақ, 358-бап. Су ресурстарын 
қорғау қағидаларын бұзу. Судың ластануын жəне қоқыстануын 
немесе олардың зиянды əсерiн болғызбайтын құрылыстар мен 
құрылғыларсыз, кəсiпорындарды, коммуналдық жəне басқа да 
объектiлердi пайдалануға беру. 359-бап. Су шаруашылығы 
құрылыстарын, құрылғыларын жəне сумен жабдықтаудың өртке 
қарсы жүйелерiн бүлдіру, оларды пайдалану қағидаларын бұзу. 

360-бап. Су қорғау аймақтарында жəне су объектілері 
белдеулерінде заңсыз құрылыс салу, сондай-ақ өзеннің табиғи 
арнасын заңсыз өзгерту. 361-бап. Судың бастапқы есебiн 

жүргiзу жəне оларды пайдалану қағидаларын бұзу. 362-бап. Су 
ресурстарын есепке алу мен есептілік деректерiн бұрмалау – Су 
кадастрын есепке алу мен есептілік деректерiн, су ресурстарын 
кешендi пайдалану мен қорғау схемаларын бұрмалау, сондай-ақ 
оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
мерзімде ұсынбау. 363-бап. Су ресурстарын реттеуге кедергi 
келтіру – Су ресурстарын кешендi пайдалану, экология жəне су 
бөлу мүдделерi үшін оларды реттеуге кедергi келтіру. 364-бап. 
Ортақ су пайдалану қағидаларын бұзу. 365-бап. Белгіленген су 
сервитуттарын бұзу, т.б. 
        Қылмыстық жауапкершілік ҚР Қылмыстық Кодексінде 
көзделген қылмыстарға сəйкес туындайды, 328-бап. «Суларды 
ластау, қоқыстау жəне сарқу»,  яғни, жер бетi немесе жерасты 
суларын, мұздықтарды, ауызсумен жабдықтау көздерiн ластау, 
қоқыстау, сарқу не олардың табиғи қасиеттерiн өзге де жолмен 
өзгерту, егер бұл қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтіруге 
əкеп соқса немесе əкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның 
денсаулығына зиян келтірсе. 330-бап. «Теңiз аясын ластау», 
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экологиялық талаптарды бұзу салдарынан теңіз ортасын ластау, 
егер бұл іс-əрекет қоршаған ортаға ірі залал келтіруге əкеп соқса 
немесе адамның денсаулығына зиян келтірсе қылмыстық 
жауапкершілік туындайды.  

Су пайдалану жəне қорғау саласындағы азаматтық-құқық-

тық жауапкершілік суларға, су пайдаланушылар құқықтары мен 
заңды мүдделеріне зиян келтіруден туындайды. 

Материалдық жəне тəртіптік жауапкершілікке өздерінің 
еңбек жəне қызмет міндеттерін жүзеге асыру барысында су 
заңнамасын бұзған тұлғалар тартылады.  

Суларды ластанудан, қоқыстанудан жəне сарқылудан 
қорғауға сонымен қатар ҚР ішкі істер органдары да қатысады. 
ҚР ішкі істер органдары Су ресурстары жөніндегі комитетке  
су қорғау іс-шаралары бойынша көмектеседі. ІІБ бөлімдері 
(патрульдік полиция, жол полициясы, т.б.) су заңнамасының бұ-

зылуын анықтаған жағдайда бұл туралы су органдарына хабар-

лауға міндетті. Сондай-ақ келісімшарттық негізде ҚР ІІМ-нің 
арнайы қорғау бөлімдері де су объектілерін қорғауға қатысады.   

Трансшекаралық суларды пайдалану жəне қорғау сала-

сындағы халықаралық ынтымақтастық. Трансшекаралық 
сулар дегеніміз – екі немесе одан көп мемлекеттер шекарасын 
белгілейтін, қиып өтетін не осы шекараларда орналасқан кез 
келген жер үсті жəне жер асты сулары.  

Трансшекаралық суларды пайдалану жəне қорғау саласын-

дағы халықаралық ынтымақтастық ҚР Су кодексінің 11-бөлімін-

де айқындалған. Онда трансшекаралық суларды пайдалану жəне 
қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі 
бағыттары, басшылыққа алынатын қағидалары, тетігі, 
экономикалық негізі айқындалған. 

ҚР СК-ның 15-бабына сəйкес трансшекаралық сулар дегені-
міз – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
белгiлейтiн жəне (немесе) қиып өтетiн жер үстi жəне жер асты 
сулары.  

Қазақстан Республикасы трансшекаралық суларды пайдала-

ну жəне қорғау саласындағы өз саясатында келесідей қағидалар-

ды басшылыққа алады: 1) экологиялық, санитарлық-эпидемио-

логиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жəне халықаралық 
табиғат қорғау ынтымақтастығын дамыту; 2) халықаралық су 
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құқығының жалпы жұрт таныған принциптерi мен нормаларын 
ескере отырып, трансшекаралық ағын судың барлық елдердiң су 
ресурстарын əдiл, ақылға қонымды жəне өзара тиiмдi пайдалану 
құқығын қамтамасыз ету; 3) болашақ ұрпақтардың қажеттi-
лiктерiне зиян келтiрмей қазiргi ұрпақтың қажеттiлiктерiн 
қанағаттандыруды ескере отырып, су ресурстарын басқару;  
4) адамның экологиялық құқықтарының, мүдделерiнiң жəне 
трансшекаралық өзендер бассейндерiнiң су шаруашылығы 
жүйелерiнiң экономикалық даму балансын сақтау; 5) трансше-

каралық суларды пайдалану жəне қорғау проблемаларын шешу 
кезiнде өзара көмек көрсету жəне даулы мəселелердi бейбiт 
түрде реттеу; 6) трансшекаралық сулардың жай-күйiне ықтимал 
трансшекаралық əсер етудiң алдын алу жөніндегі сақтық 
шараларын қамтамасыз ету; 7) халықаралық жауапкершiлiк 
жəне трансшекаралық əсер етуден туындаған залалды өтеу. 

Трансшекаралық өзендерді əділ əрі ұтымды пайдалану 
мəселелерін шешу – Қазақстан сыртқы саясатының басым 
міндеттерінің бірі. Өңірдің тұтас алғанда алдағы тұрақтылығы 
мен қауіпсіздігі көп жағдайда мемлекеттердің суға қатысты 
қарым-қатынасының дамуына байланысты. 

Қазақстан Республикасы трансшекаралық суларды пайдала-

ну жəне қорғау саласында Орталық Азия аумақтары елдерімен, 
Қытай Халық Республикасымен, Ресей Федерациясымен, т.б. 
ынтымақтастықты жүзеге асырып келеді.   

Трансшекаралық өзендердің су-энергетикалық ресурстарын 
ұтымды пайдалану саласындағы Орталық Азия аумақтары 
елдері ынтымақтастығының шарт-құқықтық негізі – Қазақстан, 
Қырғызстан, Тəжікстан жəне Өзбекстан үкіметтері арасындағы 
Сырдария өзені бассейніндегі су-энергетикалық ресурстарды 
пайдалану туралы 1998 жылғы наурыздағы негіздемелік келісім. 
Уағдаластық негізінде су қоймаларының жұмыс істеу режимде-

рі, электр қуатының беріліс көлемі, энергия көздерінің жеткізі-
лімі жыл сайынғы үкіметаралық хаттамалармен бекітіледі. 

Қытаймен су қатынастарын реттеу Қазақстанның эконо-

микалық жəне экологиялық қауіпсіздігі тұрғысынан өте маңызд-

ы болып табылады. Осы бағытта Қазақстанның негізгі міндет-

тері мыналар: өзеннің қажетті су балансын сақтау, трансшека-

ралық су ағындарының су ресурстарын бірлесіп пайдалануда 
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жəне қорғауда ортақ ұстанымды əзірлеу, олардың ластануын 
жəне сарқылуын болдырмау. 

Қазақстан аумағына Қытай тарапынан 24 трансшекаралық 
өзен ағып келеді, оның алтауы – Ертіс өзенінің бассейніне, 
жетеуі Іле өзенінің бассейніне, үшеуі – Еміл өзенінің бассейніне 
жəне сегізі – Барлық тауының кіші өзендеріне жатады.  

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық 
Республикасының Үкіметі арасындағы трансшекаралық өзен-

дерді пайдалану жəне қорғау ынтымақтастығы туралы келісімге 
2001 жылы қол қойылуы Қазақстан мен Қытай ынтымақтастығы 
үшін негіз болып табылады, оған сəйкес трансшекаралық 
өзендерді пайдалану мен қорғау жөніндегі сарапшылардың Бір-

лескен Қазақстан-Қытай комиссиясы жəне жұмыс тобы құрылды. 
ҚР мен РФ-ның мемлекеттік шекарасын 70-тен астам өзен 

мен 20 көл кесіп өтеді, олардың негізгілері – Жайық, Есіл, 
Тобыл, Ертіс, Үлкен жəне Кіші Өзендер болып табылады. 

1992 жылғы 27 тамызда Орынбор қаласында ҚР мен РФ 
Үкіметтері арасында Трансшекаралық су объектілерін бірлесіп 
пайдалану жəне қорғау туралы келісімге қол қойылды, оның 
негізінде су объектілерін бірлесіп пайдалану жəне қорғау 
жөніндегі қазақстандық-ресейлік комиссия құрылды. 

Комиссия шеңберінде трансшекаралық өзендердегі су 
ресурстарының мониторингінің жай-күйі жəне нəтижелері, су 
ресурстарының жағдайына ықпал ететін кəсіпорындардың 
шаруашылық қызметін бірлесіп тексеруді жүргізу, су тасқынын 
өткізу, су қоймаларын толтыру жəне халықты, сондай-ақ эко-

номика салаларын сумен қамтамасыз етудің жағдайы мəселелері 
қаралды. 

Трансшекаралық суларды пайдалану жəне қорғау саласын-

дағы халықаралық ынтымақтастықтың негiзгi бағыттары: 1) Қа-

зақстан Республикасының халықаралық шарттар жасасу негiзiн-

де трансшекаралық суларды пайдалану жəне қорғау саласын-

дағы мүдделерiн қорғау; 2) Қазақстан Республикасы бекiткен 
халықаралық шарттар бойынша Қазақстан Республикасының 
мiндеттемелерiн орындау; 3) шекаралас елдердiң трансшекара-

лық сулар бойынша мемлекетаралық қатынастары бөлiгiнде су 
заңдарын үйлестiру мен жақындастыруға қатысу; 4) трансше-

каралық суларды пайдалану жəне қорғау саласындағы ғылыми-
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техникалық ынтымақтастық, бағдарламаларды, нормаларды, 
стандарттарды, жобаларды жəне мониторингтi бiрлесiп əзiрлеу 
жəне iске асыру болып табылады. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы трансшекаралық 
суларды қорғау мен пайдалануға байланысты халықаралық 
келісімшарттарды да жүзеге асырады, оның бірі болып 1992 ж. 
17 наурыздағы «Халықаралық өзендер мен трансшекаралық 
ағын суларды пайдалану жəне қорғау туралы Хельсинки Кон-

венциясы» танылады, бұл Конвенцияға Қазақстан Республикасы 
2000 ж. 23 қазанда қосылды. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Судың құқықтық режимінің түсінігі мен жалпы сипаттамасы.  
2. Қазақстан Республикасының Су кодексі жəне суларды ұтымды 

пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ететін басқа да заңдар. 
3. Қазақстан Республикасы су заңдарының мақсаттары мен міндеттері. 
4. Қазақстан Республикасы су қорының түсінігі мен құрамы жəне оның 

жеке бөліктерінің құқықтық режимі.  
5. Суды ұтымды пайдалануды жəне қорғауды қамтамасыз ететін мем-

лекеттік-құқықтық механизмі.  
6. Су қорына меншік құқығы жəне оны жүзеге асыру нысандары.  
7. Суды пайдалану құқығы жəне оның түрлері.  
8. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау 

жəне сараптама.  
9. Су объектілерін қорғау жəне судың зиянды əсеріне қарсы күресу. 
10. Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеудің экономикалық тетігі. 
11. Су дауларын шешу тəртібі жəне су заңдарын бұзғаны үшін жауап-

тылық.  
12. Трансшекаралық суларды пайдалану жəне қорғау саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық. 
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12-тақырып 
 

ОРМАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ  
ЖƏНЕ ОНЫ ҚОРҒАУ 

 

 

 

Казақстан Республикасы орман қорының түсінігі мен 
құрамы жəне оның жеке бөліктерінің құқықтық режимі 

Ормандардың құқықтық режимдерінің түсінігі жəне жалпы 
сипаттамасы. Ормандарды ұтымды пайдалануды жəне қорғауды 
қамтамасыз ететін мемлекеттік құқықтық механизм. Орман 
пайдалану құқығы жəне оның түрлері. Мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiнде орман пайдалануға рұқсаттама құжаттары: Орман 
билеті, ағаш кесу билеті. Орман пайдаланушылардың мемлекет-

тiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалануды жүзеге 
асырған кездегi құқықтары мен міндеттері. Мемлекеттiк орман 
қоры учаскелерiнде орман пайдалану құқығын тоқтата тұру мен 
шектеу, тоқтату негiздерi. Орманды қорғау жəне ормандарды 
жəне өзге де өсiмдiктердi пайдалану кезiндегi экологиялық 
талаптар. Орман қорын күзетудің, қорғаудың, пайдаланудың, 
ормандарды молықтыру мен орман өсірудің экономикалық 
тетігі. Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды 
молықтыру мен орман өсiру саласындағы заң бұзушылықтар. 

Қазақстан Республикасының ормандары табиғатты қорғау 
жəне ортаны қалыптастыру қызметі жəне өзінің биологиялық 
əртүрлілігі бойынша ерекше. Солтүстік өңірде қайың орман-

дары орналасқан. Қайың орманды даласының оңтүстігіне қарай, 
əртүрлі ағаштардан құралған дала орман алқаптары орналасқан. 
Дала орман алқаптарының негізгі түрі – əртүрлі топырақ-

гидрологиялық жағдайларда өсетін қарағай, ал жапырақтылар-

дан – қайың жəне теректер. Дала орман алқаптары бұталы 
өсімдіктерге де бай. 

 Дала орман алқаптарының екінші тобы – қарағай орман-

дары. Олар Көкшетау жəне Ақмола облыстарында басталып, 
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Қарағанды облысының солтүстік-батыс аймағы (Қарқаралы ала-

бы) жəне Павлодар облысының оңтүстік-батысы (Баянауыл 
алабы) жəне Шығыс Қазақстан облысымен (Қалбы жотасы) аяқ-

талады. 
 Дала зонасында интрозоналық ормандар кездеседі, олар 

Орал, Есіл, Тобыл, Ертіс өзендері жəне олардың салаларының 
бойында орналасқан. Интрозоналық деп айтылуының себебі, 
əртүрлі орман зоналарында орналасқан. Есіл өзенінің солтүстік 
жағы орманды дала зонасында орналасқан, ал оңтүстігі – дала 
зонасында; Орал өзенінің оңтүстік жағы – шөл далада, ал 
солтүстік жағы – дала зонасында орналасқан. Өзен жағалауын-

дағы ағаш-бұта өсімдіктері тоғайлы ормандар деп аталады. 
Тоғайлар жер асты сулардың жақын орналасуы, еріген сулардың 
басып кетуі, дымқыл ауа райымен сипатталады.    

 Шығыс пен оңтүстік-шығыста таулы ормандар теңіз 
деңгейінен 600-ден 1900 метрге дейін биіктікте орналасқан. Бұл 
жердегі орманның негізгі түрлері – қылқан жапырақтылар 
(майқарағай, балқарағай, шырша жəне сібір балқарағайы), олар 
көбіне тау баурайының жоғарғы жəне орта жағында орналасқан, 
ал жапырақтылар – тау баурайының етегінде орналасқан қайың 
жəне майқарағай ормандары кең таралған, кейбір өзендердің 
жағалауында шырша жəне шырша-қарағайлы ормандар өседі. 
Жапырақты ормандар сонымен қатар таулы өзендердің бастау-

лары жағалауында орналасқан. Таулардың басында сібір балқа-

рағайы кездеседі. 
 Қазақстанның оңтүстік-батыс аймағындағы құмды жəне саз-

ды шөл далаларда қара жəне ақ сексеуіл – шөл дала ормандары, 
құмды акация жəне қандыма таралған. Сексеуілдер көп ауданды 
алып жатыр. Қара сексеуіл – Бетпақ даланың батыс аймағында, 
Сарысу өзенінің орта ағысында, Іле өзенінің төменгі ағысының 
оң жағалауында, Шу жəне Мойынқұм өзендердің арасында өседі. 
Ақ сексеуілдер – Қарақұм, Мойынқұм жəне Балқашта өседі.     

 Осы аталғандардың барлығына қарамастан Қазақстан 
орманы аз ел болып саналады, Қазақстанның орман қорының 
ауданы 4,5% алып жатыр.  

Қазақстан Республикасының Орман кодексіне сəйкес, орман 
дегеніміз – ағаш пен бұта өсiмдiктерiнiң жəне тірі табиғаттың 
басқа да компоненттерiнiң жиынтығы негiзiнде белгiлi бiр 
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аумақта қалыптасатын, қоршаған ортамен өзара байланыстағы 
жəне маңызды экологиялық, экономикалық жəне əлеуметтiк 
мəнi бар табиғи кешен. Анықтамадан орман белгілерін ажыра-

тып қарастырайық: 

– биологиялық белгі – бұтақтық, теректік жəне шөптік 
өсімдіктердің жиынтығы; 

– құқықтық белгісі – заңда белгіленген тəртіппен бөлінген, 
орман қоры жерлеріндегі өсінділер; 

– экологиялық белгісі – қоршаған ортаның жағдайына əсер 
етеді. 

  Орман қоршаған ортаның ажырамас бөлігі жəне адам 
өмірінің экологиялық кешені ретінде ерекшеленеді. 

Қазіргі уақытта (кезеңде) ормандардың экологиялық жағ-

дайы бірінші орында тұр. Олар маңызды экологиялық функция-

ларды атқарады  
Өмір беру қызметі. Ормандар тірі ағзалардың  өмір сүруіне 

себебін тигізеді немесе тірі ағзалардың өмір сүру шарты, 

өйткені олар атмосфераға оттегі беру көзі болып табылады. Жер 
атмосферасын оттегімен қаматасыз ете отырып, тірі организм-

дердің өмір сүруіне қажетті ауа бассейнін тазалайды. 
Орта қалыптырушы қызметі. Өсімдіктер, құстар, жануарлар 

дүниесі мен адамдардың өсіп-өнуіне қажетті микроклиматты қа-

лыптастырады. Ормандар жабайы аңдар мекені қызметін атқарады. 

Климат реттейтін қызметі. Орман климатты ылғанданды-

рады, температураның қатты құбылыстарын əлсіздендіреді, 
суық жəне ыстық желдерден қорғайды.  

Су қорғағыш (су сақтағыш). Су қорғау функциясын атқа-

рады. Ормандағы топырақ ашық жердегі топыраққа қарағанда 
қатты қатпайды. Ылғалды жақсы  сіңіреді, сол себепті жауын 
сулары жақсы сіңіріліп, өзендер толастап отырады. Өзендердің 
қасында орман кесу жұмыстарының жүргізілуінен, көктемде 
өзенде су тасқыны, ал жазда судың саяздануы байқалады. 

Топырақ қорғағыш қызметі. Орман ерінді жəне жауын сула-

рын сіңіру  арқасында желдің күшін бəсендетіп, топырақтың 
кеуіп немесе шойылып кетуінен қорғайды. 

Ормандардың сауықтыру қызметі – олардың ауаны тазалап 
отыруында. Орманда  дем алу  – адамның  жүйке ауруларын ем-

дейді.   
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Ормандар эстетикалық қызмет те атқарады, адамның 
бойында əсемдікке құштарлық сезімін оятады, ақын-жазушы-

ларды, суретшілерді желпіндіреді.  
ҚР Орман заңдары – ҚР Конституциясына негізделіп,  

2003 жыл 9 шілдеде қабылданған Орман кодексінен жəне ҚР 
өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Орман 
кодексі орман қорын пайдалану, иелену, билік етуге байланысты 
қатынастарды реттейді, сонымен қатар орман қорының эко-

логиялық жəне ресурстық дамуының, қорғалуының құқықтық 
негіздерін белгілейді. ҚР Орман кодексі орман заңдылығының 
бағытын анықтайды, оның мақсаты – орман табиғи объектісіне 
жағымды əсер ету.    

 Бірінші бағыт – ормандарды ұтымды пайдалануды қам-

тамасыз ету. Табиғи ресурсты экономды пайдалану – оны 
қолдануды азайтады жəне жойылып кетуіне жол бермейді. Сол 
мақсатта орман заңдылығында кеспе ағаш аймағын бөлуге, 

қорғауға байланысты ормандарды санаттарға бөлу жəне т.б. 
нормалар қарастырылған.   

 Екінші бағыт – ормандарды күзету мен қорғауды қамта-

масыз ету. Ормандар өрттен жəне заңсыз кесуден күзетіледі, 
зиянкестер мен аурулардан қорғалады.  Осы мақсатта орман заң-

дылығында орман пайдаланушылардың ормандарды өрттен 
күзету, зиянкестер мен аурулардан қорғау міндеттері, орман 
заңдылығын бұзғаны үшін жауапкершілік көзделген.  

 Үшінші бағыт – ормандардың экологиялық жəне ресурстық 
потенциалын көтеру. Орман заңдылығы орманды қалпына 
келтіру жəне орман өсіру мақсатын көздейді, орман өнімділігін 

жоғарылатуға негізгі талаптар қояды, орман пайдаланушыларға 
міндеттер жүктейді жəне ормандардың экологиялық жəне ре-

сурстық потенциалын көтеруге байланысты басқа нормаларды 
бекітеді.   

Қазақстан Республикасының орман заңдары:  
1) ормандардың климатты реттейтiн, орта түзетiн, егiс-то-

пырақ қорғау, су сақтау жəне санитарлық-гигиеналық функ- 

цияларды орындайтын жалпы мемлекеттiк мəнiн мойын- 

дау;  
2) ормандарды тұрақты дамыту (Қазақстан Республикасы-

ның орманды аумақтарын тұрақты ұлғайту);  
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3) ормандардың, мемлекеттiк табиғи-қорық қоры объек-

тiлерiнiң, мəдени жəне табиғи мұраның биологиялық əралуан-

дығын сақтау;  
4) ормандарды көп мақсатқа пайдалану;  
5) орман ресурстарын ұтымды, үздiксiз, сарқылмайтындай 

етiп пайдалану;  
6)  орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды мо-

лықтыру мен орман өсiру саласындағы мемлекеттiк реттеу, 
бақылау жəне қадағалау;  

7)  басты мақсатта пайдалану үшiн ағаш кесу мен алынған 
сүректi қайта өңдеудi жүзеге асыру функцияларынан орман 
пайдалануды реттеу функцияларының ара жiгiн ажырату;  

8)  Қазақстан Республикасының орман заңдарын бұзудан 
келтiрiлген залалдың орнын толтыру;  

9)  орман ресурстарын ақылы пайдалану;  
10) орман қорының жай-күйi туралы ақпараттың қолжетiм-

дiлiгi;  
11) халықтың жəне қоғамдық бiрлестiктердiң орман қорын 

күзетуге жəне қорғауға қатысу принциптерiне негiзделедi.  
Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық орман, 

сондай-ақ орман өсiмдiктерi өспейтін, бiрақ орман шаруашылы-

ғының қажеттерiне арналған орман қорының жерлерi Қазақстан 
Республикасының орман қорын (бұдан əрi – орман қоры) құ-

райды.  
Орман қоры мемлекеттiк жəне жекеше орман қорларынан 

тұрады.  
Мемлекеттiк орман қорына:  
1) ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерлерiндегi (орманды 

жəне ағаш өспеген алқаптарды қоса алғанда) табиғи жəне қол-

дан өсiрiлген ормандар;  
2) табиғи жəне қолдан өсiрiлген ормандар, сондай-ақ мемле-

кеттiк орман қоры жерлерiндегi орман шаруашылығының қа-

жеттерi үшiн берiлген, орман өсiмдiктерi өспеген жер учаскелерi;  
3) халықаралық жəне республикалық маңызы бар ортақ 

пайдаланудағы темiр жолдар мен автомобиль жолдарының, ка-

налдардың, магистральды құбырлардың жəне басқа желiлiк 
құрылыстардың белдеулерiндегi енi он метр жəне одан көбiрек, 
алаңы 0,05 гектардан астам қорғаныштық екпелерi жатады.  
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Жекеше орман қорына Қазақстан Республикасының Жер 
кодексіне сəйкес жеке жəне мемлекеттiк емес заңды тұлғаларға 
жеке меншiкке немесе ұзақ мерзiмдi жер пайдалануға орман 
өсiру үшiн нысаналы мақсатпен берiлген жерлерде, солардың 
қаражаты есебiнен жасалған: 

1) қолдан өсірілген екпелер; 
2) табиғи тұқымдық жəне (немесе) вегетативтік жолмен 

пайда болған екпелер; 
3) жекеше орман питомниктерi; 
4) арнайы мақсаттағы плантациялық екпелер; 
5) агроорман-мелиорациялық екпелер; 
6) жеке меншіктегі шаруашылық автомобиль жолдарына бө-

лінген белдеулердегі қорғаныштық екпелер жатады. 
Орман қорына:  
1) мемлекеттiк орман қорының жерiнен тыс орналасқан  

жекелеген ағаштар жəне көлемi 0,05 гектардан кем шоқ ағаш- 

тар, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегi бұта өсiмдiк-

тер;  
2) қала ормандарын қоспағанда, елдi мекендер шекарасы 

шегiндегi жасыл желектер;  
3) үй маңындағы, саяжайлар мен бау-бақша учаскелерiндегi 

ағаштар мен бұталар кiрмейдi.  
Орман пайдалану құқығы. Орман пайдалану дегеніміз – 

Орман кодексінің 4-бап, 47-тармағына сəйкес, орман ресурстары 
мен орманның пайдалы қасиеттерiн пайдалану жөнiндегi заңдық 
жəне экономикалық жағынан регламенттелген қызмет болып 
табылады. Қазақстан Республикасының Орман кодексіне сəйкес, 
орман қоры екі түрге бөлінгендіктен, орман пайдалану құқығы 
да екі түрге бөлінеді: Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде 
орман пайдалану құқығы. Жекеше орман қоры учаскелерiнде 
орман пайдалану құқығы.  

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану 
құқығы мерзіміне байланысты екі түрге бөлінеді. А) Мемле-

кеттiк орман қоры учаскелерiнде ұзақ мерзiмдi орман пайдалану 
құқығы (10 жылдан 49 жылға дейін) тендер нəтижелерi туралы 
хаттама жəне сол негiзге алынып жасалған шарт негiзiнде 
туындайды. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ұзақ мер-
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зiмдi орман пайдалану кезінде орман пайдаланудың мынадай 
түрлері жүзеге асырылуы мүмкін: 

1) сүрек дайындау; 
2) шайыр, ағаш шырындарын дайындау; 
3) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн аңшылық шаруашы-

лық мұқтажы үшін пайдалану; 
4) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақ-

саттары үшін пайдалану; 
5) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн сауықтыру, рекреа-

циялық, тарихи-мəдени, туристік жəне спорттық мақсаттар үшін 
пайдалану; 

6) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ағаш жəне бұта 
тұқымдылардың көшеттік материалы мен арнайы мақсаттағы 
плантациялық екпелер өсіру үшін пайдалану; 

7) жанама орман пайдалану. 
Сүрек дайындау үшiн орман ресурстарын ұзақ мерзiмдi 

пайдалануға бекіту жөніндегі тендерге қатысуға мынадай 
талаптарға сай келетін Қазақстан Республикасының азаматтары 
жəне шетелдік қатысусыз Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғалары жіберіледі: 

1) меншік құқығында не сенімгерлік басқаруда материалдық-

техникалық базаның: мемлекеттік орман қоры учаскелерінде 
ағаш кесу қағидаларында белгіленген кеспе ағаш жұмыстарын 
жүргізу кезінде ағаш кесудің белгіленген жыл сайынғы көлемінің 
жəне орман шаруашылығы-экология талаптарының орындалуын 
қамтамасыз ететін сүрек құлатуға, сүйретуге, тиеуге жəне тасып 
əкетуге арналған техника мен жабдықтардың болуы; 

2) ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидаларында көзделген 
өрт жабдықтары мен өрт сөндіру құралдарының болуы; 

3) мамандығы бойынша (ағаш дайындау, орман ісі инже-

нері, ағаш өңдеу, орман шаруашылығы) жоғары кəсіптік білімі 
немесе тиісті орта кəсіптік білімі жəне мамандығы бойынша 
кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар жауапты орындаушы – 

инженер-техник қызметкердің болуы; 
4) ағаш құлату, бұтақ шабу, сүрек сүйреу, тиеу жəне тасып 

əкету жұмыстарын жүргізуге машықтанған персоналдың болуы; 
5) еңбекті қорғауға жəне қауіпсіздік техникасына жауапты 

маманның болуы; 
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6) іс-шараларды қаржыландыру көздері көрсетілген сүрек 
дайындау мен өңдеуді ұйымдастыру жөніндегі перспективалық 
бес жылдық жоспардың болуы. 

Сонымен қатар мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ұзақ 
мерзiмдi орман пайдалану шартында мынадай талаптар:  

1) орман телімдері мен орман орамдарының нөмірлері көр-

сетіліп, орман пайдалану жүзеге асырылатын мемлекеттiк орман 
қоры учаскесiнiң орман орналастырудың картографиялық мате-

риалдарынан алынған көшірме түріндегі шекаралары; 
2) мемлекеттiк орман қоры учаскесiнiң алаңы жəне мөлшер-

леу көрсеткiштерi;  
3) орман пайдалану түрлерi;  
4) орман пайдаланудың көлемi (мөлшерi);  
5) орман пайдалану мерзiмi; 
6) орман ресурстарын игеру жəне ұтымды пайдалану, тендер 

жеңімпазының конкурстық өтінімінде көрсетілген ормандарды 
күзету, қорғау жəне молықтыру, орман ресурстарын өңдеу 
жөніндегі іс-шараларды инвестициялау; 

7) орман пайдалану төлемақысының мөлшерi мен оны енгi-
зу тəртiбi;  

8) тараптардың орман ресурстарын күзету, қорғау жəне мо-

лықтыру жөнiндегi мiндеттерi;  
9) тараптардың шарт талаптарын бұзғаны үшiн жауаптылығы;  
10) сəйкестендіру нөмірі; 
11) Қазақстан Республикасының орман заңдарында көзделген 

жəне тараптардың қалауымен анықталған өзге де талаптар көр-

сетiледi.  
Ə) Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде қысқа мерзімді 

орман пайдалану құқығы (10 жыл мерзімге дейін), 1) мемлекеттiк 
орман иеленушiлер беретiн орман билетi негiзiнде бiр жылға 
дейiнгi мерзiмге; 2) мемлекеттік орман иеленуші мен орман  
пайдаланушы арасында жасалатын қысқа мерзiмдi орман пайда-

лану шарты негізінде бір жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге 
беріледі. 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде қысқа мерзiмдi 
орман пайдалану кезiнде орман пайдаланудың мынадай түрлері 
жүзеге асырылуы мүмкін:  

1) жанама орман пайдалану;  
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2) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақ-

саттары үшiн пайдалану;  
3) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн сауықтыру, рекреа-

циялық, тарихи-мəдени, туристiк жəне спорттық мақсаттар үшiн 
пайдалану; 

4) қосалқы сүрек ресурстарын дайындау. 
 Сонымен қатар мемлекеттiк орман қорында орман пайда-

лану жүзеге асырылатын  қызмет түріне байланысты:  
1)  сүрек дайындау;  
2)  шайыр, ағаш шырындарын дайындау;  
3)  қосалқы сүрек ресурстарын дайындау; 
4) жанама орман пайдалану (шөп шабу, мал жаю, марал ша-

руашылығы, аң шаруашылығы, ара ұялары мен омарта орна-

ластыру, бау-бақша шаруашылығы жəне өзге де ауыл шаруашы-

лығы дақылдарын өсiру, дəрiлiк шөптер мен техникалық шикi-
заттар, жабайы өсетiн жемiстер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, 
жидектер мен басқа да тағамдық өнiмдер, мүк, орман жамылғы-

сы мен түскен жапырақтар, қамыс дайындау мен жинау);  
5) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн аңшылық шаруашы-

лығының қажетi үшiн пайдалану;  
6) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақ-

саты үшін пайдалану;  
7) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн сауықтыру, рекреа-

циялық, тарихи-мəдени, туристiк жəне спорттағы мақсаттар 
үшiн пайдалану; 

8) мемлекеттік орман қоры учаскелерін ағаш жəне бұта тұ-

қымдарының отырғызу материалдары мен арнайы мақсаттағы 
плантациялық екпелерді өсіру үшін пайдалану деп бірнеше 
түрлерге бөлінеді.  

 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдала-

нуға рұқсаттама құжаттары 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалануды 
жүзеге асыруға рұқсаттама құжаттары: ағаш кесу билетi мен 
орман билетi негiзiнде ғана жол берiледi.  

Ағаш кесу билетін беруге мыналар негіз болып табы- 

лады: 
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1) мемлекеттік орман иеленушілер үшін – уəкілетті орган 
бекіткен мемлекеттік орман қоры аумағында ағаш кесудің жыл 
сайынғы көлемі; 

2) ұзақ мерзімді орман пайдалану шарты бар орман пайда-
ланушылар үшін – орман мекемесі бекіткен, мемлекеттік орман 
қоры аумағында ағаш кесудің жыл сайынғы көлемі. 

Ағаш кесу билетi орман пайдаланушы мен орман иелену-

шіге сүрек, кесілген ағаш қалдықтарын (ұшар басынан алынған 
отын), шайыр, ағаш шырындарын жəне қосалқы сүрек ресурс-

тарын дайындауға жəне кеспе ағаш аймағынан ағаштар, сыптал-

ған ағаштар немесе сортименттер (қабығы алынбаған іске жа-
рамды жəне отындық) түрінде тасып əкетуге құқық беретiн 
құжат болып табылады. 

Ағаш кесу билеті:   
– орман ресурстарының сандық жəне сапалық сипатта-

масы,  
– орманды пайдалану төлемақысы мөлшерi,  
– жұмыстар жүргiзудiң мерзімдерi,  
– орманды молықтыру талаптары мен ағаш кесу орында-

рын тазарту,  
– дайындау технологиясына қойылатын орман шаруашы-

лығы талаптары туралы мəлiметтердi, 
– ағаш кесу билетiнiң қолданылуын тоқтату шарттарын 

қамтиды.  
Ағаш кесу билетi орман пайдаланушыға жыл сайын, оны 

беру үшiн негiздеме болған құжаттарда көрсетiлген орман 
пайдалану түрлерiн ғана жүзеге асыруға, белгiленген көлемде 
жəне мемлекеттiк орман қорының нақты учаскесiне арнап 
берiледi. Шайыр жəне ағаш шырындарын дайындауға арналған 
ағаш кесу билетi орман пайдаланушыға сөл ағызудың бүкiл 
мерзiмiне берiледi.  

Орман билетi жанама орман пайдалануды жүзеге асыруға, 
қосалқы сүрек ресурстарын дайындауға, мемлекеттiк орман 
қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу, сауықтыру, рекреациялық, 
тарихи-мəдени, туристiк жəне спорттық мақсаттар үшiн пай-

далануға құқық беретiн құжат болып табылады.  
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Орман пайдаланушылардың мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiнде орман пайдалануды жүзеге асырған кездегi 
құқықтары мен міндеттері 

Орман пайдаланушылардың:  
1) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдала-

нуды рұқсаттама құжаттарында көрсетілген көлемде жүзеге 
асыруға;  

2) өздерiне орман пайдалануда берiлген орман ресурстары 
туралы ақпарат алуға;  

3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген 
тəртiппен орман пайдалану мерзiмiне құрылыстар мен ғимарат-
тар, сүрек сақтау қоймаларын салуға, ағаш таситын жолдар тар-
туға, сүректi жəне мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн пайда-
лануға байланысты басқа да орман өнiмдерiн өңдеу үшiн жаб-
дықтар орнатуға;  

4) мемлекеттiк орман қорының санаттарының өзгеруi, 
сондай-ақ мемлекеттік орман қоры жерiн мемлекет мұқтажы 
үшін алып қою салдарынан келтiрiлген шығындарға өтем  
алуға; 

5) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүрек дайындау 
үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануды жүзеге асыру кезінде 
мемлекеттік орман иеленушімен келісу бойынша ағаш кесудің 
барлық түрін жүргізуге, орман питомниктері мен арнайы 
мақсаттағы плантациялық екпелерді орналастыруға құқығы бар. 

Орман пайдаланушылар:  
1) ұзақ мерзiмдi жəне қысқа мерзімді орман пайдалану 

шарттарының талаптарын, сондай-ақ ағаш кесу билетiнде, ор-

ман билетiнде айқындалған талаптарды сақтауға;  
2)  халықтың денсаулығына зиян келтiруiне жол бермеуге;  
3) жұмысты топырақ эрозиясының пайда болуына жол 

бермейтiн, ормандардың жай-күйi мен молайтылуына, сондай-

ақ су жəне басқа да табиғи объектiлердiң жай-күйiне терiс əсердi 
болдырмайтын немесе оны шектейтiн жəне жануарлар дүниесi 
мен олар тiршiлiк ететiн ортаның сақталуын қамтамасыз ететiн 
тəсiлдермен жүргiзуге;  

4) сүрек дайындаған кезде Қазақстан Республикасының 
экологиялық заңнамасында белгiленген тəртiппен мемлекеттiк 
экологиялық сараптамадан өткiзiлген техника мен технология-
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ларды пайдалана отырып ормандарды табиғи түрде молықтыру 
үшiн оңтайлы жағдайларды сақтау жөнiндегi талаптарды ұста-

нуға;  
5) мемлекеттік орман қорының өздеріне орман пайдалану 

үшін бөлініп берілген учаскелерінде өрт қауіпсіздігі қағида-

ларын сақтауға, өз қаражаты есебінен орман өрттерінің алдын 
алу іс-шараларын жүргізуге; орман өрті туындаған жағдайда 
ұзақ мерзімді орман пайдалану шартында көзделген шекарада 
оны сөндіруді жүзеге асыруға; Қазақстан Республикасы- 

ның заңнамасында белгіленген тəртіппен мемлекеттік орман 
қорының басқа да учаскелерінде орман өрттерін сөндіруге 
қатысуға; 

6) ұзақ мерзiмдi орман пайдалану кезiнде мемлекеттiк 
орман иеленушiлермен келiсе отырып өртке қарсы iс-шаралар 
жоспарын əзiрлеуге жəне бекiтуге, сондай-ақ оларды белгiлен-

ген мерзiмдерде өз қаражаты есебінен жүзеге асыруға;  
7) мемлекеттiк орман қоры аумағында өздерi сауықтыру, 

рекреациялық, тарихи-мəдени, туристiк, спорттық жəне басқа да 
iс-шаралар мен жұмыстарды өткiзетiн жерлерде уəкілетті орган 
бекiткен нормаларға сəйкес өрт сөндiру құралдары болуына; 

8) ағашы кесiлетiн жерлерде оны дайындау мен тасып 
əкетудiң белгiленген мерзiмi аяқталған соң кесiлмеген жəне 
дайындалған ағаш сүректерiн қалдырмауға;  

9) кеспе ағаш аймағын кесілген ағаштардың қалдықтарынан 
мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесу қағидаларына 
сəйкес тазартуға; 

10) мемлекеттiк орман қорының орман пайдалану үшiн 
бөлiнген учаскелерiнде заңсыз ағаш кесуге жəне Қазақстан 
Республикасының орман заңдарын, Қазақстан Республикасының 
жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы 
заңдарын өзге де бұзушылықтарға жол бермеуге;  

11) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде жұмыс аяқтал-

ғаннан кейiн оларды мемлекеттiк орман иеленушiлерге тап-

сыруға;  
12) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде басты мақсатта 

пайдалану үшін ағаш кескен кезде орманның қайта түлеуін қоса 
алғанда, орман орналастыру жобасына сəйкес ағашы кесілген 
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алаңның екі еселенген мөлшеріне тең алаңда ағаш отырғызуды 
жүзеге асыруға; 

12-1) мемлекеттік орман иеленушіде: орман дақылдары 
қоры; орман пайдаланушыға мемлекеттік орман қоры аумағын-

да қосымша учаске беру мүмкіндігі болмаған жағдайларда 
жергілікті бюджетке орман көмкерген алқапқа ауыстырғанға 
дейін орман дақылдарын отырғызу мен өсіру құнының мөлше-

рінде төлемақы енгізуге міндетті. Орман дақылдарын отырғызу 
мен өсіру үшін төлемақы орман иеленуші əзірлеген технология-

лық-есеп картасымен айқындалады; 
13) ағашы кесiлген жерлерде жəне өздерiнiң қызметi 

салдарынан өскiндер жойылған, ағаш пен бұта өсiмдiктерi 
құрып кеткен алаңдарда ормандарды молықтыруды өз есебiнен 
жүзеге асыруға;  

14) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген 
тəртiппен орман шаруашылығы шеккен шығындар мен шыға-

сыны өтеуге;  
15) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында бел-

гiленген тəртiппен орманды пайдаланудың төлемақысын уақы-

тылы енгiзуге;  
16) ормандардың санитарлық жай-күйiн қамтамасыз ету мен 

жақсарту жөнiндегi ережелердi (бұдан əрi – ормандардағы сани-

тарлық ережелер) сақтауға;  
17) ұзақ мерзімді орман пайдалану кезінде мемлекеттік 

орман қоры учаскелерін орман зиянкестері мен ауруларынан 
қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру кезінде орман 
иеленушіге орман зиянкестерімен жəне ауруларымен күресті 
ұйымдастыруға жəрдемдесуге, сондай-ақ оған мемлекеттік ор-

ман қорының орман пайдалану үшін бөліп берілген учаскеле-

рінде орман зиянкестері мен ауруларының пайда болуы туралы 
оған уақытылы хабарлауға; 

17-1) орман пайлалануға берілген учаскелерде ұзақ мерзімді 
орман пайдалану шартының талаптарына сəйкес орман қорының 
жер учаскелерін қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды 
жүргізуге; 

18) өзге орман пайдаланушылардың құқықтарын бұзбауға;  
20) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілеген тəртiп-

пен уəкiлеттi органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне, об-
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лыстың жергілікті атқарушы органдары мен мемлекеттiк ста-

тистика саласындағы уəкілетті органға орман қорының мем-

лекеттiк есебiн, мемлекеттiк орман кадастрын, мемлекеттiк 
орман мониторингiн жүргiзу үшiн қажеттi ақпаратты берiп 
тұруға;  

20-1) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне 
сəйкес қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыру кезiнде 
экологиялық рұқсат алуға;  

21) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге 
де мiндеттердi орындауға мiндеттi.  

 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайда- 

лану құқығын тоқтата тұру мен шектеу жəне тоқтату негiз-

дерi 
Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану 

құқығының тоқтата тұру негіздері:  
1) орман пайдаланушы Қазақстан Республикасы орман 

заңдарының, Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін 
қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану жəне ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы заңдарының талаптарын бұзған;  

2) орман пайдаланушы ұзақ мерзiмдi немесе қысқа мерзімді 
орман пайдалану шарттарының, ағаш кесу билетiнiң, орман 
билетiнiң талаптарын орындамаған жағдайларда тоқтатыла 
тұрады. 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану 
құқығының шектелу негідері:  

1) мемлекеттiк орман қорының орман пайдалану жүзеге 
асырылатын учаскелерiнде орман ресурстарының жай-күйiнiң 
нашарлауына əкеп соқтырған табиғи жəне техногендiк сипат-

тағы төтенше жағдайлардың басталуы нəтижесiнде олардың 
қоры азайған;  

2) орман зиянкестерi мен ауруларына қарсы күрес жөнiндегi 
авиахимиялық, авиабиологиялық жəне аэрозольдық iс-шаралар 
өткiзiлетiн жағдайларда, сондай-ақ орманда өрт қаупi жоғары 
болатын кезеңде шектеледі.  

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану 
құқығын тоқтату негiздерi: 
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1)  орман пайдаланушы орман пайдалану құқығынан ерiктi 
түрде бас тартқан;  

2)   орман пайдалану мерзiмi өткен;  
3)   орман пайдаланушы заңды тұлға таратылған;  
4) орман пайдаланушы орман пайдаланудың белгiленген 

қағидаларын немесе ұзақ мерзiмдi немесе қысқа мерзімді орман 
пайдалану шарттарында, ағаш кесу билетiнде, орман билетiнде 
көзделген талаптарды жүйелі түрде (екi жəне одан да көп рет) 
бұзған;  

5) мемлекеттiк орман қорында орман пайдалануды жүзеге 
асыруға кедергi келтiретiн өзгерiстерге əкеп соқтырған табиғи 
жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар басталғанда;  

6) орман пайдалану төлемақысын енгiзудiң белгiленген 
мерзiмiн үнемi (екi жəне одан да көп рет) бұзған немесе тө-

лемақыны белгiленген мерзiмнен кейiнгi үш ай iшiнде енгiз-

беген;  
7) мемлекеттiк орман қоры жерi мемлекет мұқтажы үшін 

алып қойылған, мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман 
пайдалануды шектеудiң неғұрлым қатал режимi белгiленген 
жағдайларда тоқтатылады.  

Орманды қорғау – орманды орман зиянкестерінен, ауру-

ларынан жəне табиғи, антропогендiк жəне техногендік сипатта-

ғы қолайсыз факторлар əсерiнен қорғау жөнiнде жер үстiндегі 
жəне авиациялық əдiстермен жүзеге асырылатын iс-шаралар 
жиынтығы болып табылады.   Мемлекеттiк орман қорын күзету 
мен қорғаудың негiзгi мiндеттерi болып:  

1) ормандағы өрттердiң алдын алу, оларды дер кезiнде 
байқап, жою жөнiндегi іс-шараларды жүргiзу;  

2) мемлекеттiк орман қоры аумағындағы барлық жұмыс 
iстейтiн əрi сонда орналасқан ұйымдардың, сондай-ақ орманда 
болатын жеке тұлғалардың ормандарда өрт қауiпсiздiгi ереже-

лерi мен санитарлық ережелердi сақтауын қамтамасыз ету;  
3) орманды заңсыз ағаш кесуден, зақымдаудан, ұрлаудан 

жəне Қазақстан Республикасының орман заңдарын басқадай 
бұзушылықтан қорғау, сондай-ақ мемлекеттiк орман қоры 
жерлерiн күзету;  

4) орман пайдаланушылардың сүрiктi түбiрiмен босату, 
мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесу ережелерiн 
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жəне орман пайдаланудың басқа да түрлерi ережелерiн орын-

дауын қамтамасыз ету;  
5) орман зиянкестерi мен ауруларының ошақтарын дер ке-

зiнде анықтау, олардың өсiп-көбеюiн болжау жəне оларға қарсы 
күресу;  

6) биотехникалық iс-шараларды жүргiзу;  
7) мемлекеттiк орман қоры аумағында аң аулау мен балық 

аулау ережелерiн сақтауды қамтамасыз ету;  
8) мемлекеттiк орман қорының күзетiлуiн, қорғалуын, ор-

мандардың молықтырылуын, ұтымды пайдаланылуын жəне 
орман өсiрудi қамтамасыз ететiн басқа да iс-əрекеттер;  

9) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында 
белгіленген экологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз 
ету болып табылады.  

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 34-та-

рауында ормандарды жəне өзге де өсiмдiктердi пайдалану кезiн-

дегi экологиялық талаптар қарастырылған. Аталған талаптарған 
сəйкес  Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдала-

нуды жүзеге асырған кезде орман пайдаланушылар: 
1) жұмысты топырақ эрозиясының пайда болуына жол 

бермейтiн, ормандардың жай-күйi мен молықтырылуына, сон-

дай-ақ су жəне басқа да табиғи объектiлердiң жай-күйiне терiс 
əсердi болдырмайтын немесе оны шектейтiн жəне жануарлар 
дүниесi мен олардың тiршiлiк ету ортасының сақталуын қам-

тамасыз ететiн тəсiлдермен жүргiзуге; 
2) ағаш сүрегiн дайындаған кезде мемлекеттiк экологиялық 

сараптамадан өткен жобаларда көзделген техника мен техно-

логияны пайдалана отырып, ормандарды табиғи түрде молық-

тыру үшiн оңтайлы жағдайларды сақтау жөнiндегi талаптарды 
ұстануға; 

3) ағашы кесiлетiн жерлерде оны дайындау мен тасып əке-

тудiң белгiленген мерзiмi аяқталған соң кесiлмеген жəне дайын-

далған ағаш сүректерiн қалдырмауға; 
4) ағаш сүрегiн дайындаумен бiр мезгiлде кеспе ағаш ай- 

мағын кесiлген ағаштардың қалдықтарынан тазартуды жүргi-
зуге; 

5) мемлекеттiк орман қорының орман пайдалануға бөлiнген 
учаскелерiнде ағаштың заңсыз кесiлуiне жəне Қазақстан Респуб-
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ликасының экологиялық заңнамасын өзгедей бұзуға жол 
бермеуге; 

6) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде басты мақсатта 
пайдалану үшiн ағаш кескен кезде, орман орналастыру жоба-

сына сəйкес, орманды қайта жаңартуды қоса алғанда, ағашы 
кесiлген алаңның екi еселенген мөлшерiнен астам алаңға ағаш 
отырғызуды жүзеге асыруға; 

7) ағашы кесiлген жерлерде жəне өздерiнiң қызметi нəти-

жесiнде өскiндерi жойылған, ағаш пен бұта өсiмдiктерi құрып 
кеткен алаңдарда ормандарды молықтыруды өз есебiнен жүзеге 
асыруға; 

8) ормандардың санитарлық жай-күйiн қамтамасыз ету мен 
жақсарту жөнiндегi ережелердi сақтауға; 

9) ұзақ мерзiмдi орман пайдалану кезiнде мемлекеттiк 
орман қоры учаскелерiн орман зиянкестерi мен ауруларынан 
қорғау жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыруға; 

10) мемлекеттiк орман иеленушiлердi мемлекеттiк орман 
қорының орман пайдалану үшiн оларға бөлiп берген учаске-

лерiнде орман зиянкестерi мен ауруларының пайда болғаны 
туралы хабардар етуге; 

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 
тəртiппен орман шаруашылығы саласындағы уəкiлеттi мемле-

кеттiк органға жəне оның аумақтық органдарына, облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi 
атқарушы органдарына жəне мемлекеттiк статистика саласын-

дағы уəкілетті органға орман қорының мемлекеттiк есебiн, 
мемлекеттiк орман кадастрын, мемлекеттiк орман мониторингiн 
жүргiзу, орман пайдалану төлемақысының мөлшерiн анықтау 
үшiн қажеттi ақпаратты берiп тұруға мiндеттi. 

Сонымен қатар келесідей экологиялық талаптар белгіленген:  
226-бап. Аралық пайдалану мақсатында ағаш кесудi жүзеге 

асырған кездегi экологиялық талаптар 

227-бап. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман 
пайдалануды жүзеге асыру кезіндегi экологиялық талаптар 

228-бап. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман 
шаруашылығын ұйымдастыру кезiндегi экологиялық талаптар 

229-бап. Ормандарды молықтыру мен орман өсiру кезiндегi 
экологиялық талаптар 
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230-бап. Ормандарды молықтыру мен орман өсiру үшiн ор-
ман тұқымдары мен екпе материалдарды дайындау, өңдеу, сақ-

тау, орнын ауыстыру, сату жəне пайдалану кезiндегi экология-

лық талаптар 

231-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда ормандарды 
молықтырған жəне орман өсiрген кезде мемлекеттiк орман 
қорының учаскелерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар 

232-бап. Қалалық ормандар мен орман саябақтарында ор-
манды пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар 

233-бап. Жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер 
пайдаланушыларға пайдалануға берiлген мемлекеттiк орман 
қоры учаскелерiнде ағаш жəне бұта өсiмдiктерiн күзету, қорғау, 
молықтыру жəне пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар 

234-бап. Басқа меншiк иелерiнiң немесе жер пайдаланушы-

лардың жер учаскелерi арасында орналасқан мемлекеттiк орман 
қоры учаскелерiн күзету, қорғау, пайдалану, мемлекеттiк орман 
қоры учаскелерiнде ормандарды молықтыру кезiндегi экология-

лық талаптар 

235-бап. Темiр жолдарға, автомобиль жолдарына, каналдар-

ға, магистральдық құбырларға жəне басқа да желiлiк құрылыс-

тарға бөлiп берiлген белдеулердегi қорғаныштық екпелердi 
күзету, қорғау жəне пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар 

 

Орман қорын күзетудің, қорғаудың, пайдаланудың,  
ормандарды молықтыру мен орман өсірудің экономикалық 
тетігі 

Орман қорын күзетудiң, қорғаудың, пайдаланудың, орман-

дарды молықтыру мен орман өсiрудiң экономикалық прин-

циптерi мен əдiстерi:  
1) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандарды күзе-

ту, қорғау, молықтыру мен орман өсiру жөнiндегi iс-шараларды 
жоспарлау;  

2) мемлекеттiк орман қорында орман шаруашылығын жүр-

гiзудi бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган-

мен келісу бойынша уəкілетті орган бекiткен нормалар мен 
нормативтерге сəйкес қаржыландыру; 

3) орман ресурстарын жəне ормандардың пайдалы қасиетте-

рiн ақылы түрде пайдалану;  
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4) ерекше қорғалатын орман аумақтарын ақылы түрде 
пайдалану;  

5) Қазақстан Республикасының аумағында орманды өңiр-

лердi ұлғайтуды ынталандыру;  
6)  мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдала-

нуды жүзеге асыратын мемлекеттiк орман иеленушiлердiң жəне 
орман пайдаланушылардың жауапкершiлiгiн сақтандыру болып 
табылады. 

Мемлекеттiк орман қорын пайдалану ақылы түрде жүзеге 
асырылады. Орманды пайдаланғаны үшiн төлемақы (бұдан əрi – 

төлемақы) мемлекеттік орман қорының учаскелерінде орманды 
пайдаланудың мынадай түрлерi үшін алынады:  

1) ағаш дайындау;  
2) шайыр жəне ағаш шырындарын дайындау;  
3) қосалқы ағаш ресурстарын (ағаштар мен бұталардың қа-

бықтарын, бұтақтарын, томарларын, тамырларын, жапырақта-

рын, бүршiктерiн) дайындау;  
4) орманды жанама пайдалану (шөп шабу, мал жаю, марал 

шаруашылығы, аң шаруашылығы, ара ұялары мен омарта орна-

ластыру, көкөніс шаруашылығы, бақша шаруашылығы жəне 
өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарын өсiру, дəрілік өсiм-

дiктер мен техникалық шикiзаттар, жабайы өсетiн жемiстер, 
жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жидектер жəне басқа да тағамдық 
өнiмдер, мүк, орман төсемдерi мен түскен жапырақтар, қамыс 
дайындау жəне жинау);  

5) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн:  
– мəдени-сауықтыру, рекреациялық, туристiк жəне спорт 

мақсаттары;  
– аңшылық шаруашылығы қажеттерi;  
– ғылыми-зерттеу мақсаттар үшін пайдалану. 
6) ағаш жəне бұта тұқымдылар мен арнайы мақсаттағы план-

тациялық екпелердің егілетін материалын өсіру үшін мем-

лекеттік орман қоры учаскелерін пайдалану. 
Бұл ретте төлемақы салу  объектісі болып: 1) көшеттердің 

құрамы мен нысанына күтім жасау үшін кесуді, сондай-ақ оның 
жас талдарының толықтығын реттеуді (жарықтандыру, тазарту) 
жəне құндылығы шамалы ағаш көшеттерін қайта жөндеуге жəне 
ландшафттарды қалыптастыруға байланысты кесуді жүзеге 
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асыру кезінде түбірімен босатылатын сүрек көлемі; 2) ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін алынған ағаш ресурстары-

ның, шайырдың, қосалқы орман ресурстарының көлемін қоспа-

ғанда, пайдалануға берiлетiн орман пайдаланудың көлемi жəне 
(немесе) мемлекеттік орман қоры учаскелерiнiң, оның ішінде 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы алаңы болып табы-

лады. Түбірімен босатылатын сүрек үшін төлемақы мөлшерле-

месі Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
орманды пайдалану құқығы туындайтын тиісті қаржы жылының 
бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан 
əрі осы баптың мəтіні бойынша – АЕК) мөлшері негізге алына 
отырып, тығыз бір текше метр үшін айқындалады жəне мына-

ларды құрайды: 
 

Рет  
№  

  

Ағаш-бұта 
тұқымдастарының 
атаулары  
  

Жоғарғы бөлігіндегі дің кесіндісінің 
диаметріне қарай қабықсыз кəделі 
сүрек (АЕК) 
  

Қабықты 
отындық 
сүрек 
(АЕК)  
  ірі (25 см 

жəне одан 
жуан)  
  

орташа 
(13-тен 
24 см-ге 
дейін)  
  

ұсақ 

(3-тен 12 
см-ге 
дейін)  
  

1 2 3  4  5  6  

1.  Қарағай  1,48  1,05  0,52  0,21  

2.  

  

Шренке шыршасы  1,93  1,37  0,68  0,27  

3.  

  

Сібір шыршасы, 
майқарағай  

1,34  0,95  0,48  0,16  

4.  Самырсын  1,19  0,85  0,41  0,15  

5.  Балқарағай  2,67  1,91  0,93  0,23  

6.  Ағаш тектес арша  1,79  1,26  0,63  0,27  

7.  Емен, шаған  2,67  1,91  0,93  0,41  

8.  Жабысқақ қара 
қандыағаш, үйең-

кі, шегіршін, жөке  

0,60  

  

0,42  

  

0,21  

  

0,14  

  

9.  Сексеуіл  
  

   0,60  

  

10.  Қайың  
  

0,69  

  

0,48  

  

0,23  

  

0,16  

  

11.  

  

Көктерек, ағаш 
тектес тал, терек   

0,52  

  

0,37  

  

0,18  

  

0,11  
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1 2 3  4  5  6  

12.  

  

Грек жаңғағы, 
шекілдеуік 
жаңғақ 

3,24  

  

2,32  

  

1,15  

  

0,35  

  

13.  

  

Өрік, аққараған, 

алша, долана, 
шие, жиде, шетен, 
алхоры, мойыл, 
тұт ағашы, алма 
ағашы, өзге де 
ағаш тұқымдастар  

1,90  

  

1,35  

  

0,68  

  

0,23  

  

14.  

  

Ағаш тектес арша, 
самырсын  

  0,34  

  

0,18  

  

15.  Жыңғыл    0,3  0,25  

16.  

  

Сары қараған, 
бұта тектес тал-
дар, шырғанақ, 
жүзгін, шеңгел 
жəне өзге де 
бұталар  

  0,19  

  

0,12  

  

 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану 
төлемақысы ормандардың пайдалы қасиеттерi, сапасы, жалпы 
пайдаланылатын жолдардан кеспе ағаштар аймағының қашық-

тығы, жер бедері жəне ағаш кесу түрлері ескерiле отырып бел-
гiленедi. Төлемақы мөлшерлемелеріне мынадай коэффициент-
тер қолданылады:  

1) кеспе ағаш аймағының жалпыға ортақ пайдаланылатын 
жолдардан қашықтығына қарай:  

10 км-ге дейін – 1,30 

10,1 – 25 км – 1,20 

25,1 – 40 км – 1,00  

40,1 – 60 км – 0,75  

60,1 – 80 км – 0,55  

80,1 – 100 км – 0,40  

100 км-дан астам – 0,30  

Кеспе ағаш аймағының жалпыға ортақ пайдаланылатын 
жолдардан қашықтығы кеспе ағаш ортасынан жолға дейінгі 
қысқа аралық бойынша картографиялық материалдар бойынша 
айқындалады жəне жергілікті жердің бедеріне қарай мынадай 
коэффициенттер бойынша түзету жасалады:  
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– жазық бедер – 1,1;  

– жоталы бедер немесе батпақты жер – 1,25;  

– таулы бедер – 1,5;  

2) аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесуді жүргізу 
кезінде – 0,6;  

3) басты мақсатта пайдалану үшін іріктеп ағаш кесуді жүр-

гізу кезінде – 0,8;  

4) сүректі 20 градустан жоғары беткейлі тау жоталарынан 
босату кезінде – 0,7.  

Сүректі түбірімен босату кезінде пайда болған кесінді қал-
дықтар үшін (ұшар басынан алынған ағаш) төлемақы мөл-

шерлемесі тиісті ағаш тұқымының отындық сүрегі мөл-

шерлемесінің 20 пайызы мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте, 
төлем ставкалары орман пайдалану түрлеріне жəне олардың 
өзгеше ерекшеліктеріне байланысты белгіленеді, олар ауданы 
бойынша – гектармен (га), көлемі бойынша – тығыздық текше 
метрімен (м3) немесе қаланған текше метрмен (қал. м3), саны 
бойынша – түйірлеп, салмағы бойынша – килограммен (кг), 
центнермен (ц), тоннамен (т) жас (табиғи өсу) күйімен өлше-

неді.  
 

Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды мо-
лықтыру мен орман өсiру саласындағы заң бұзушылықтар 

Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды мо-

лықтыру мен орман өсiру саласындағы заң бұзушылықтар:  
1) орман қорындағы орман орналастыру мен орман шаруа-

шылығы белгiлерiн жою немесе бүлдiру;  
2) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн сатып алу-сату, сый-

ға тарту, кепiлге беру, өз бетiнше иелену мен айырбастау, сон-

дай-ақ орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзатын орман 
пайдалануды жүзеге асыру құқығын өз бетiмен басқа бiреуге 
беру;  

3) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн тиiстi рұқсатсыз те-

гiстеу, құрылыстар салу, сүректер өңдеу, қоймалар салу жəне 
басқа да мақсаттар үшiн заңсыз пайдалану;  

4) ағаштар мен бұталарды зақымдау, орманды, оның iшiнде 
өрттен зақымданған орманды заңсыз кесу, орман ағаштарын, 
орман питомниктерi мен плантацияларындағы егiлген не отыр-
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ғызылған көшеттердi, сондай-ақ ормандарды молықтыру мен 
орман өсiруге арналған алаңдарда өзi өсiп шыққан шыбықтарды, 
өскiндер мен қолдан отырғызылған екпелердi жою немесе 
зақымдау;  

5) ормандарды, сол сияқты орман қорына кiрмейтiн екпе-

лердi отқа немесе өзге де аса қауiптi көздерге абай болмау 
салдарынан жою немесе зақымдау;  

6) орман қорын, сол сияқты орман қорына кiрмейтiн ек-

пелердi қасақана жағып жiберу, өзге де жалпы қауiптi тəсiл- 

мен не зиянды заттармен, қалдықтармен, шығарындылармен не-

месе төгiндiлермен ластау салдарынан жою немесе зақымдау;  
7) ормандарда өрт қауiпсiздiгi талаптарын, санитарлық қағи-

даларды, мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбі-
рімен босату жəне ағаш кесу қағидаларын бұзу; 

8) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде кеспе ағаш қорын 
пайдаланудың, сүрек, қосалқы сүрек ресурстарын, ағаш шырын-

дарын дайындау мен тасып əкетудiң Қазақстан Республика-

сының заңдарында белгiленген тəртiбiн бұзу;  
9) орман қорының уақытша алынған учаскелерiн қайтару 

мерзiмдерiн бұзу немесе оларды нысаналы мақсатқа қарай 
пайдалану үшiн жарамды күйге келтiру жөнiндегi мiндеттеме-

лердi орындамау;  
10) орман қоры жерлерiндегi шабындықтар мен жайылым-

дық алқаптарды бүлдiру;  
11) ормандар мен орман қоры жерлерiнде өз бетiнше шөп 

шабу мен мал жаю;  
12) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде тыйым салынған 

немесе орман билетiмен ғана жол берiлетiн дəрiлiк өсiмдiктер 
мен техникалық шикiзатты өз бетiмен жинау;  

13) мемлекеттiк орман қорының ағашын кесу жəне орман-
дарды молықтыру мен орман өсiруге арналған басқа да ал-

қаптарында ормандарды молықтырудың тəртiбi мен мерзiмдерiн 
бұзу;  

14) орман үшiн пайдалы фаунаны жою;  
15) ормандарды қурап қалуға немесе ауруға ұшырататын не 

оларды ластайтын ақаба сулармен, химиялық заттармен, өнер-

кəсiптiк жəне тұрмыстық қалдықтармен жəне төгiндiлермен ор-

манды бүлдiру;  
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16) орман қоры жерлерiндегi орман құрғататын жыраларды, 
кəрiз жүйелерi мен жолдарды жою немесе бүлдiру;  

17) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдала-
нуды рұқсаттама құжаттарында көзделген мақсаттарға немесе 
талаптарға сай келмейтiн əрекеттермен жүзеге асыру;  

18) ормандардың жай-күйi мен оларды молықтыруға зия-
нын тигiзуге əкеп соқтыратын объектiлер салу мен оларды пай-
далануға беру;  

19) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде кеспе ағаш ай-

мағын бөлiп беру жəне таксациялау қағидаларын бұзу; 
20) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде сүректердi есеп- 

тi кеспе ағаштардан артық мөлшерде дайындау болып табы-

лады.  
Қазақстан Республикасының заңдарында орман қорын күзе-

ту, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсiру 
саласындағы өзге заң бұзушылықтар үшiн де жауаптылық бел-
гiленуi мүмкiн. 

Қазақстан Республикасында орман заңдарын бұзғаны үшін 
тəртіптік, əкімшілік, қылмыстық, азаматтық жауапкершілік 
туындайды. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілде-

дегі Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сəйкес, 
келесі құқық бұзушылықтар құрамы орын алған: 

142-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу 

366-бап. Орман қоры жерлерінде заңсыз тегістеу, құры-

лыстар тұрғызу, сүректі қайта өңдеу, қоймалар орналастыру 

367-бап. Ормандарда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен сани-

тарлық қағидаларды бұзу 

368-бап. Кеспе ағаш қорын пайдаланудың, сүрек дайындау 
мен əкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, қосалқы орман 
материалдарын алудың белгiленген тəртiбiн бұзу 

369-бап. Орман қорының жəне ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың уақытша алынған учаскелерiн қайтару мерзiмдерiн 
бұзу 

370-бап. Орман қоры жерлерiндегі шабындықтар мен жайы-

лымдық алқаптарды бүлдiру, сондай-ақ заңсыз шөп шабу жəне 
мал жаю, дəрiлiк өсiмдiктер мен техникалық шикiзатты жинау 

371-бап. Ағашы кесiлген жерлерге жəне орманды қалпына 
келтiру мен орман өсiруге арналған орман қорының басқа да 
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санаттағы жерлеріне ағаш отырғызудың тəртiбiн жəне мер-

зiмдерiн бұзу 

372-бап. Орман фаунасын жою немесе бүлдіру, сондай-ақ 
орманды қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдiру, ластау 
жəне орман қорының жерлерiне өзге де залал келтiру 

373-бап. Орман пайдалануды рұқсаттама құжаттарында көз-

делген мақсаттарға немесе талаптарға сəйкес келмейтiн ретпен 
жүзеге асыру 

374-бап. Ормандардың жай-күйiне жəне оларды молықты-

руға зиянды ықпал етуге əкеп соққан объектiлерді салу жəне 
пайдалану 

375-бап. Кеспе ағаш аймағын бөлудің жəне таксациялаудың 
белгiленген тəртiбiн бұзу 

376-бап. Сүректi есептiк кеспе ағаштан асып кететін мөл-

шерде дайындауға жол беру 

387-бап. Ағаш кесілген жерлерді кесілген ағаш қалдықта-

рынан уақытылы тазартпау, орман соқпақтары мен кеспе ағаш 
аймағына іргелес аумақтарды қоқыстау 

388-бап. Кеспе ағаш аймағын əзірлеу тəртібі мен мерзім-

дерін бұзу 

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі Қыл-

мыстық кодексiне сəйкес келесі қылмыс құрамдары орын алған: 
340-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе 

зақымдау – Үй маңындағы, саяжай мен бау-бақша учаске-

леріндегі ағаштар мен бұталардан басқа, орман қорына кірмей-

тін жəне кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды заңсыз 
кесу, жою немесе зақымдау, сол сияқты орман дақылдарын, 
орман питомниктерi мен плантацияларындағы егiлген не отыр-

ғызылған көшеттерді, сондай-ақ ормандарды молықтыру мен 
орман өсiруге арналған алаңдарда өзi өсiп шыққан шыбықтарды, 
өскiндерді не қолдан отырғызылған екпелердi жою немесе за-

қымдау; 
341-бап. Ормандарды жою немесе зақымдау – Үй маңын-

дағы, саяжай мен бау-бақша учаскелеріндегі ағаштар мен 
бұталардан басқа, орман қорына кіретін жəне кірмейтін ағаштар 
мен бұталарды отты немесе өзге де қауіптілігі жоғары көздерді 
ұқыпсыз қолдану салдарынан жою немесе зақымдау, егер бұл іс-

əрекет ірі залал келтіруі; 
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342-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимiн бұзу;  
343-бап. Экологиялық ластау зардаптарын жою жөнінде ша-

ралар қолданбау – Экологиялық ластануға ұшыраған жерлерде 
зарарсыздандыру немесе өзге де қалпына келтiру іс-шараларын -
жүргiзу мiндетi жүктелген адамдардың мұндай іс-шараларды 
жүргiзуден жалтаруы немесе тиiсiнше жүргiзбеуi қылмыстық 
жауапкершілікке əкеліп соғады. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Қазақстан Республикасы орман қорының түсінігі мен құрамы жəне 
оның жеке бөліктерінің құқықтық режимі.  

2. Ормандардың құқықтық режимдерінің түсінігі жəне жалпы сипат-

тамасы.  
3. Ормандарды ұтымды пайдалануды жəне қорғауды қамтамасыз ететін 

мемлекеттік құқықтық механизмі.  
4. Орман пайдалану құқығы жəне оның түрлері.  
5. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалануға рұқсат-

тама құжаттары: Орман билеті, ағаш кесу билеті.  
6. Орман пайдаланушылардың мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде 

орман пайдалануды жүзеге асырған кездегi құқықтары мен міндет-

тері.  
7. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану құқығын 

тоқтата тұру мен шектеу, тоқтату негiздерi.  
8. Орманды қорғау жəне ормандарды жəне өзге де өсiмдiктердi пай-

далану кезiндегi экологиялық талаптар.  
9. Орман қорын күзетудің, қорғаудың, пайдаланудың, ормандарды 

молықтыру мен орман өсірудің экономикалық тетігі. 
10. Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру мен 

орман өсiру саласындағы заң бұзушылықтар. 
 

Қолданылған əдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 09.01.2007 ж.  
2. Күлтелеев, С.Т. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. 

Жалпы жəне Ерекше бөлімі: оқулық / С.Т. Күлтелеев, Е.Ш. Рахметов. 
– Алматы: HAS, 2008. – 325 б. 

3. Байдельдинов Д.Л. Қазақстан Республикасының экологиялық құ-

қығы. – Алматы, 2005. 
4. Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан: учебное 

пособие. – Алматы: «NURPRESS», 2011. – 432 с. 
5. Қазақстан Республикасының Орман кодексі. Қазақстан Республика-

сының 2003 жылғы 8 шілдедегі №477 кодексі. 
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13-тақырып 
 

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫ  
ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ 

 

 

 

Атмосфералық ауаның қазіргі жағдайы. Атмосфералық 
ауаны құқықтық қорғаудың түсінігі жəне жалпы сипаттамасы. 
Атмосфералық ауаны қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік 
құқықтық механизм. Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік бақылау. Атмосфералық ауаны қорғау туралы 
дауларды шешу тəртібі. Атмосфералық ауаны қорғау туралы 
заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық.   

Атмосфералық ауаның қазіргі жағдайы 

Атмосфералық ауа биологиялық организмдер үшін маңызды 
болып келетін қоршаған табиғи орта элементі. Адамдар үшін де 
атмосфералық ауаның маңызы өте зор, яғни ол ғарыш сəу-

лелерінен қорғайды, жер шарында жылу тепе-теңдігін ұстап тұ-

рады, климат анықтайды жəне т.б. Атмосфералық ауа экология-

лық функцияларымен қатар маңызды экономикалық қызметті де 
атқарады, яғни өндіріс жүйесінің, энергетика, көлік жəне өзге 
адам қызметінің маңызды элементін құрайды.  

Атмосфералық ауаның ластануы халықтың денсаулығына 
теріс əсер ететін қоршаған ортаға келеңсіз əсер етудің жетекші 
факторларының бірі болып қалуда. 

Атмосфералық ауаға жылу энергетикасы жəне мұнай-газ 
секторы, кен өндіру жəне тау-кен өндірісі, қара жəне түсті ме-

таллургия неғұрлым теріс əсер етеді. 
USAID-тің бағалауынша, Қазақстан аумағының 75%-ы эко-

логиялық тұрақсыздық қатеріне аса бейім аймақтарға жатады. 
ҚР Статистика агенттігінің ақпарат дереккөзіне сəйкес, 

атмосфералық ауаға таралған ластағыш заттардың жалпы көле-

мінің (2226,6 мың т.) 71,3%-ын газ тектес жəне сұйық заттар 
жəне 28,7%-ын қатты заттар құрайды. 
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Ауаның ластану жай-күйін бағалау кезінде елді мекендер-

дегі ауаға таралған ластағыш заттардың шекті мөлшерінің 
көрсеткіштері (ШМК) негізгі сапа өлшемдері болып табылады. 

Атмосфераның ластану деңгейі атмосфера ластануының 
кешенді индексінің (ИЗА5) шамасы бойынша бағаланады, ол 
қауіптілік дəрежесін ескере отырып, ШМК-ның ең көп норма-

ланған көрсеткіштері бар бес зат бойынша, сондай-ақ ШМК-ның 
асып кетуі бойынша есептеледі. 

Егер ИЗА5 көрсеткіші 5-тен аз немесе оған тең болса, онда 
атмосфераның ластану деңгейі – «төмен», диапазоны 5-тен көп 
жəне 7-ге тең болған жағдайда – «көтеріңкі», ал 7-ден көп жəне 
14-тен аз болғанда – «жоғары», 14-тен көп болған жағдайда «аса 
жоғары» деп саналады. 

Қазақстан қалаларының атмосфералық ауасындағы зиянды 
заттардың мөлшері жоғары деңгейде қалып отыр.  

Мəселен, республиканың ластанған қалаларына (ИЗА5 ≥ 5) – 

12 қала, соның ішінде жоғары деңгейде ластанған қалаларға 
(ИЗА5 ≥ 13) – 8 қала (Алматы, Шымкент, Теміртау, Ақтөбе, 
Тараз, Қарағанды, Өскемен, Жезқазған) жатқызылған (ҚР 
Статистика агенттігінің ақпарат дереккөзінен). 

Зиянды заттардың көп мөлшерде таралуына ластау көзде-

рінің ауаны тазартатын құрылғылармен жеткілікті дəрежеде 
жарақталмағаны себеп болып отыр, сонымен бірге статистика-

лық деректер соңғы үш жылдың ішінде осындай құрылғылармен 
жарақталған көздердің үлес салмағының төмендегенін 
көрсетеді. Мысалы, 2008 жылы олардың үлес салмағы – 7,5% 

болса, ал 2010 жылы – 6,4% құрады.  
Атмосфера құрамында шекті мөлшерден асатын ластағыш 

заттардың аса жоғары деңгейі – 17 қалада, орташа деңгейі  
7 қалада тіркелген («Қазгидромет» РМК ақпарат дереккөзінен). 

Елімізде автокөлікпен ауаны ластаудың көлемі аса үлкен 
қатер төндіруде, бұған республика аумағында автокөлік құрал-

дары санының шапшаң өсіп келе жатқаны себеп болуда. 
2011 жылғы 1 маусым бойынша тіркелген жеңіл автокөлік-

тер саны 2010 жылмен салыстырғанда 21,5%-ға өсіп,  3 264,4 мың 

бірлікті құрады. 
Экологиялық ахуалға қазіргі ескі (10 жыл бұрын шыға-

рылған) жеңіл автомашиналар паркінің техникалық жай-күйі де 
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келеңсіз əсер етуде, олардың саны 2 637 мың бірлікті немесе 
тіркелген жеңіл автокөліктер санының 80,8%-ын құрап отыр. 
Бұл ретте барлық тіркелген жеңіл автокөліктердің 99%-ы – 

«бензин» отынын пайдалануда. 
Мұндай проблема республикамыздың ірі қалаларына тəн 

болып келеді, ондағы автокөлік құралдарының ауаны ластауға 
қосатын «үлесі» жоғары деңгейде қалып отыр. Егер 2010 жылы 
стационарлық көздерден атмосфералық ауаға таралған зиянды 
заттардың мөлшері 2 226,6 мың тонна болған болса, ал 
жылжымалы көздерден таралған ластағыш заттардың мөлшері 
1728,5 мың тоннаны құрады немесе 77,6% болды. Жылжымалы 
көздердің негізгі шығарындылары Қарағанды қаласында 

(230,0 мың тонна), Қостанай қаласында (196,7 мың тонна), 
Алматы қаласында (190,0 мың тонна) жəне Алматы облысында 
(192,0 мың тонна) байқалады (ҚР Статистика ақпарат дереккө-

зінен). 
Атмосфералық ауаны құқықтық қорғаудың түсінігі 

жəне жалпы сипаттамасы. Атмосфералық ауа – қоршаған 
ортаның атмосфера газдарының табиғи қоспасы болып табыл-

атын компонентi. 
Атмосфералық ауаның құқықтық түсінігінің жаратылыстану 

ғылымындағы «атмосфера» түсінігінен айырмашылығы бар. 
Құқықтық реттеудің объектісі ретінде ауа емес, тіршіліктің 
табиғи ортасының бір элементі болып табылатын атмосфералық 
ауаны қарастырамыз, тиісінше түгел атмосфера ауасын емес, 
оның жерге жақын қабатын (тропосфера) қарастырамыз. Тұрғын 
жайлардағы ауа экологиялық нормалармен реттелмейді. Сон-

дай-ақ атмосфералық ауаға баллон, компрессорлардағы ауа 
жатпайды. 

Атмосфералық ауа өзге қорғалатын табиғи объектілерге 
қарағанда ерекшелікке ие. 

Біріншіден, атмосфералық ауаны экономикалық пайдалану 
құқықпен реттелмейді. Екіншіден, атмосфералық ауа өзінің 
табиғи ерекшелігіне байланысты мемлекет, ұйым жəне аза-

маттардың меншігінде болуға, билік етуге жатпайды. Ауа мас-

салары жел немесе температуралық тербелістер əсерінен əрқа-

шан да қозғалып отырады жəне бір мемлекет территориясынан 
басқа мемлекет территориясына ауысып отырады. Үшіншіден, 
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атмосфералық ауаны қорғау сапасы жағынан өзгермейтін 
ауаның өзін қорғау мақсатында емес, ол адам денсаулығын, 
қоршаған табиғи ортаны, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін 
қорғау мақсатында жүзеге асырылады.  

Атмосфералық ауа маңызды экологиялық қызметтерді 
жүзеге асырады. 

Тіршілікті қамтамасыз етуші. Егер адам тағамсыз бір апта 
өмір сүре алса, сусыз – бірнеше күн өмір сүре алса, ал атмо-

сфералық ауасыз – тек бірнеше минут қана өмір сүре алады. 
Сондай-ақ жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің өмір сүруі 
атмосфералық ауасыз мүмкін емес.  

Климат реттеуші. Климат жəне ауа райының, ылғалды-

лықтың қалыптасуы жылы жəне суық ауа массаларының ауы-

сып отыруынан орын алады. 
Қоршаған ортаны қорғаушы. Атмосфералық ауа жер шарын 

қатты күн сəулесінен, ғарыш сəулелерінен, атмосферада жанып 
кететін метеориттерден қорғайды. 

Термореттеуші. Атмосфералық ауа адам, жануарлар мен 
өсімдіктер дүниесі үшін қалыпты температураны қамтамасыз 
етеді. Өзінің ерекше қасиетіне қарай температураның шектен 
асып кетпеуіне (күндіз: +100 градус, түнде: -100 градус) жол 
бермейді.  

Орта қалыптастырушы. Атмосфералық ауада көпшілік 
жануарлар мен өсімдіктер организмдері тіршілік етеді. 

Атмосфералық ауа əлеуметтік маңыздылыққа да ие, ол адам 
денсаулығына, қоршаған орта сапасына, оның санитарлық-ги-

гиеналық ерекшелігіне əсер етеді, яғни санитарлық-сауықтыру 
қызметін атқарады. 

Еліміздің атмосфералық ауаны құқықтық қорғауды қамта-

масыз етудің келелі мəселесі – осы саланы реттейтін арнайы 
нормативтік құқықтық актінің болмауында. Бұрын бұл қызметті 
2002 ж. 11 наурыздағы «Атмосфералық ауаны қорғау туралы» 
ҚР заңы жүзеге асыратын. Қазір бұл заң ҚР Экологиялық 
кодексін қабылдаумен күшін жойды. Айта кететіні, Эколо-

гиялық кодекс мазмұнында атмосфералық ауаға бірнеше баптар 
арналған. Заң шығарушы климатты жəне Жердің озон қабатын 
қорғауға көп көңіл бөлген. Бірақ Жердің озон қабаты атмо-

сфералық ауаның кішкене бөлігін құрайды. 
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Атмосфералық ауаны қорғау аясындағы қатынастарды 
құқықтық реттеу ҚР Конституциясына негізделеді, ҚР 
Экологиялық кодексімен жүзеге асырылады, сондай-ақ өзге де 
заңға негізделген актілермен, Үкімет қаулыларымен реттеледі. 
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаны 
қорғау жөніндегі халықаралық келісімшарттардың қатысушысы 
болып табылады, мысалы Қазақстан 1995 жылы Климаттың 
өзгеруi жөнiндегi БҰҰ Yлгiлiк конвенциясын бекiттi, ал  
1999 жылы осы Конвенцияға Киото хаттамасына қол қойды; 
озон қабатын бұзушы заттар жөніндегі Монреаль хаттамасы. 
Монреаль, 1987 ж. 16 қыркүйек; озон қабатын қорғау туралы 
Вена конвенциясы. Вена, 1985 ж. 22 наурыз, т.б. 

Атмосфералық ауаны қорғаудың маңызды шарттары жерді, 
орман, су, жер қойнауы жəне өзге де табиғи ресурстарды қорғау 
мен пайдалануды реттейтін нормативтік құқықтық актілерде, 
сондай-ақ қылмыстық, азаматтық, əкімшілік жəне өзге де заң 
салаларында көрініс тапқан. 

Сонымен, атмосфералық ауаны құқықтық қорғау дегеніміз – 

атмосфералық ауа жағдайын жақсартуға жəне таза ұстауға 
бағытталған, халық, экономика, жануарлар мен өсімдіктер 
дүниесіне тиімсіз жағдай тудыруы мүмкін, атмосфераға химия-

лық, физикалық, биологиялық жəне өзге де əсер етуден қорғауға 

жəне азайтуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы.  
Атмосфералық ауаны қорғауға оның жағдайына əсер етуші 

өзге табиғи объектілерді (орман, су) қорғау арқылы қол 
жеткізуге болады, сонымен қатар атмосфераға шаруашылық 
əсер етуді реттеу арқылы атмосфералық ауаны қорғауға қол 
жеткізуге болады. 

Объективік мағынада атмосфералық ауаны қорғау – бұл атмо-

сфералық ауаға антропогендік зиянды əсерді жою жөніндегі 
қоғамдық қатынастарды реттейтін, атмосфералық ауа сапасын сақ-

тау мен жақсартуды реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы. 
Субъективтік мағынада атмосфералық ауаны қорғау деге-

німіз – атмосфералық ауаға антропогендік зиянды əсер етуді 
жою, атмосфералық ауа сапасын жақсарту жөніндегі шараларды 
қамтитын құқықтық нормаларды жүзеге асыратын мемлекет, 
жеке жəне заңды тұлғалардың, шаруа фермер қожалықтарының 
қызметі. 
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Аталған саладағы қоғамдық қатынастарды реттеу атмосфе-

ралық ауаны ластанудан қорғау мақсатында жүзеге асырылады.  
Тиісінше, атмосфералық ауаның ластануы дегеніміз – зиян-

ды (ластаушы) заттардың атмосфералық ауаға түсуi немесе онда 
пайда болуы. 

Атмосфералық ауаны қорғауды қамтамасыз ететін 
мемлекеттік құқықтық механизм. Ауаның ластануын бол-

дырмау үшін оны қорғаудың құқықтық іс-шаралар жүйесі 
бекітілген. Оларға келесілер жатады: зиянды əсер етудiң жол 
берiлетiн шектi нормативiн бекіту, ластаушы жəне қауіпті заттар 
тізбесін нормативтік бекіту, шығарындыларды реттеу (эмис-

сияға рұқсат алу), зиянды əсерді есепке алу, атмосфералық ауа 
мониторингін енгізу, т.б. Аталған қызметтер ҚР Үкіметімен, 
жергілікті атқарушы жəне өкілді органдармен, сондай-ақ мем-

лекеттік арнайы уəкілтті органдармен жүзеге асырылады.  
Егер біз топырақ құнарлылығына келтірілген залалды 

анықтауда, балықтар не жануарлар өлімінің көлемін анықтауда 
олардың мекен ету ортасының ластануы не улануы нəтижесінде 
орын алғандығын салыстырмалы түрде анықтай алсақ, атмо-

сфералық ауа қатынасында бұл əдісті техникалық құрылғылар-

сыз айқындау мүмкін емес. Ауада белгілі бір көлемде зиянды 
заттың бар екенін біле тұра, біз ауаның ластану деңгейін 
анықтай алмаймыз. Тек нормативтерді пайдалану арқылы біз 
ауаның ластану деңгейін біле аламыз. Атмосфералық ауаны 
қорғау үшін нормативтерді бекіту – ауаның ластануын айқын-

даудың бірден бір құралы болып табылады.  
ҚР ЭК-ның 1-бабының 61-тармағына сəйкес, экологиялық 

нормалау – ережелердің (нормалардың) жəне олардағы қорша-

ған орта жай-күйінің жəне оған əсер ету дəрежесінің сандық 
жəне сапалық көрсеткіштердің (нормативтердің) жүйесі.   

Экологиялық нормалаудың мақсаты – экологиялық қауіп-

сіздікті, экологиялық жүйелер мен биологиялық əртүрлілікті 
сақтауды қамтамасыз ететін қоршаған орта сапасын реттеу жəне 
оған жол беруге болатын əсерді белгілеу болып табылады. 

Экологиялық нормалау процесінде қоршаған орта сапасы-

ның нормативтері, эмиссиялар нормативтері жəне табиғи ре-

сурстарды пайдалану мен қорғау саласындағы нормативтер 
белгіленеді (ҚР ЭК-ның 22-б.). 
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Қоршаған орта сапасының нормативтеріне: 
1) қоршаған орта жай-күйінің химиялық көрсеткіштеріне 

сəйкес белгіленген нормативтер, оның ішінде радиоактивті 
заттарды қоса алғанда, жол беруге болатын шекті шоғырлану, 
химиялық заттардың шамалап алынған қауіпсіз деңгейлерінің 
нормативтері; 

2) қоршаған орта жай-күйінің физикалық көрсеткіштеріне 
сəйкес белгіленген, оның ішінде шудың, тербелістің, магнит 
өрістерінің, радиоактивтіліктің, жылудың жəне өзге де физикалық 
əсерлердің жол беруге болатын шекті деңгейлерінің нормативтері; 

3) қоршаған орта жай-күйінің биологиялық көрсеткіштеріне 
сəйкес белгіленген, оның ішінде қоршаған орта сапасының 
индикаторлары ретінде пайдаланылатын өсімдіктердің, жануар-

лардың жəне басқа да организмдердің түрлері мен топтарының 
нормативтері, сондай-ақ санитарлық-эпидемиологиялық ереже-

лермен жəне нормалармен, гигиеналық нормативтермен регла-

менттелетін, микроорганизмдердің жол беруге болатын шекті 
шоғырлану нормативтері: 

– топырақ бонитеті, қарашіріндінің құрамы, топырақтың 
су жəне жел эрозиясына ұшырау, олардың батпақтану, 
сортаңдану, тұздану көрсеткіштері жəне жер топырағы-

ның басқа да сипаттамалары; 
– аумақтың ормандылығы жəне онда орман өсіру, орман-

ның қоқыстануы, ормандардың санитарлық жай-күйі, 
орман қорының жекелеген учаскелерінің басқа да 
сандық жəне сапалық көрсеткіштері; 

– ауызсуға жəне өзге де мақсаттарға пайдаланылатын су 
сапасының нормативтері; 

– табиғи ресурстар жай-күйінің Қазақстан Республика-

сының заңнамасында көзделген өзге де нормативтері; 
4) қоршаған орта сапасының Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген өзге де нормативтері жатады.  
Атмосфералық ауаны қорғау үшін эмиссия нормативтерінің 

түрі болып табылатын нормативтер белгіленеді. 
Қоршаған ортаға эмиссиялар – ластағыш заттардың шығарын-

дылары, төгінділері, қоршаған ортада өндіріс жəне тұтыну қал-

дықтарын орналастыру, зиянды физикалық əсер ету (ҚР ЭК-ның  
1-б, 26-т). 
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Эмиссиялар нормативтері – қоршаған орта сапасы 
нормативтерінің сақталуы қамтамасыз етілетін, жол берілетін 
эмиссиялар көрсеткіштері (ҚР ЭК-ң 1-б, 68-т). 

ҚР ЭК-ның 25-бабына сəйкес, эмиссиялар нормативтеріне: 
1) эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері; 2) лас-

таушы заттардың жол беруге болатын шекті шығарындылары 
мен төгінділерінің нормативтері; 3) өндіріс жəне тұтыну қал-

дықтарын орналастыру нормативтері; 4) жол берілетін физика-

лық əсер (жылу мөлшерінің, шу, тербеліс, иондаушы сəуле жəне 
өзге де физикалық əсерлер деңгейінің) нормативтері жатады. 

Атмосфералық ауаны қорғау мақсатында қоршаған ортаға 
зиянды заттардың шығарындыларын азайту мақсатында стацио-

нарлық жəне жылжымалы көздерге зиянды заттардың шығарын-

дыларының жол берілетін шекті нормативтері белгіленеді, 
сондай-ақ физикалық əсерлердің жол беруге болатын шекті 
деңгейлерінің нормативтері белгіленеді. Нормативтер əрбір 
шығарындыларды жүзеге асырушы стационарлық көздерге 
немесе атмосфералық ауаға теріс əсер етуші өзге де көздерге 
белгіленеді, сонымен қатар əрбір көлік жəне жылжымалы құрал-

дар мен құрылғыларға белгіленеді. 
ҚР ЭК-ның 27-бабына сəйкес, ластаушы заттар шығарын-

дылары мен төгінділерінің жол берілетін шекті нормативтері 
қоршаған орта сапасының нормативтеріне қол жеткізуді 
қамтамасыз ететіндей шартпен əрбір шығарынды көзіне жəне 
тұтас кəсіпорынға есептеулер негізінде белгіленетін эмиссия-

лардың шамалары болып табылады. 
Ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің жол 

берілетін шекті нормативтері қоршаған ортаға эмиссияларға 
арналған рұқсаттар беру кезінде, нормативтердің есептеу 
мəндерін, табиғат пайдаланушылардың ластаушы заттар шыға-

рындылары мен төгінділерінің жол берілетін шекті норматив-

тері деңгейіне жету жоспар-кестелерін, жылжымалы жəне 
стационарлық шығарынды көздері, технологиялық процестер 
мен жабдықтар үшін эмиссиялардың техникалық үлестік нор-

мативтерінің белгіленген мəндерін қамтитын жобалар құра-

мында пайдаланылады. Ластаушы заттар шығарындылары мен 
төгінділерінің белгіленген жол берілетін шегінің қолданылу 
мерзімі нормативтері бар жобаларға берілген мемлекеттік эко-



338 

логиялық сараптама қорытындыларының қолданылу мерзімімен 
айқындалады. 

ҚР ЭК-ның 28-бабында эмиссиялар нормативтерін айқын-

дау тəртібi белгіленген.  
Эмиссиялар нормативтерінің жобалары шаруашылық жəне 

өзге де қызметтің қоршаған ортаға əсерін бағалау құрамында не 
жекелеген құжаттар түрінде негізделеді. 

Эмиссиялар нормативтерін əзірлеуді қоршаған ортаны  
қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер 
көрсетуге лицензиясы бар жеке жəне заңды тұлғалар жүзеге 
асырады. 

Жекелеген көздер бойынша эмиссиялар нормативтері эмис-

сиялардың техникалық үлестік нормативтеріне теңестіріліп 
белгіленеді не қоршаған орта сапасының нормативтері негізінде 
есептеу арқылы айқындалады. 

Эмиссиялар нормативтерін есептеу арқылы айқындау əдіс-

темесін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган 
бекітеді. 

Эмиссиялар нормативтерін белгілеу кезінде қоршаған орта-

ның іс жүзіндегі ластануы ескеріледі. Қоршаған орта сапасы 
параметрлерінің фондық шоғырлануы жөніндегі деректерді 
Қазақстан Республикасының гидрометеорологиялық қызметі 
жобаның тапсырыс берушісі немесе жобалау ұйымымен жа-

салған шарт бойынша табыс етеді. 
Жылжымалы көздерден туындайтын эмиссиялар норматив-

тері Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы 
заңнамасына сəйкес, жылжымалы көздерге арналған техникалық 
регламенттерде  шығарынды газдардағы атмосфералық ауаны 
негізінен ластайтын заттардың шекті шоғырлануы түрінде 
белгіленеді. 

Қазақстан Республикасында атмосфералық ауаға зиянды 
əсердің мемлекеттік есебі жүзеге асырылады. Оған ауаға зиянды 
əсер етуші объектілер, ауаға зиянды физикалық əсер етуші 
объектілері жатады. Мемлекеттік есепке алудың ақпарат көз- 

дері ауаны қорғау іс-шараларын жоспарлауда, ауа ластануын 
нормалауда, атмосфераның өзгеруін бағалау жəне бақылауда 
пайдаланады. Есепке алу ҚР Қоршаған ортаны қорғау мнистр-

лігімен жəне Денсаулық сақтау министрлігімен, Стандарттау, 
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метрология жəне сертификаттау жөніндегі комитетпен жүзеге 
асырылады. 

Қазақстан Республикасының 25 желтоқсан 2017 жылғы Са-

лық кодексіне сəйкес, Қоршаған ортаға эмиссия үшiн төлемақы 
– Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылатын арнайы табиғат пайдалану тəртiбiмен қор-

шаған ортаға эмиссия үшiн алынады. Қоршаған ортаға эмиссия-

ны жүзеге асыратын тұлғалар төлемақы төлеушілер болып табы-

лады. Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін 
осындай құрылымдық бөлімшенің қоршаған ортаға эмиссия-

сының көлемі бойынша төлемақыны дербес төлеуші деп тануға 
құқылы.  

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық 
режимі қолданылатын қызметті жүзеге асыру нəтижесінде  
қалыптасатын қоршаған ортаға эмиссиялар бойынша шаруа 
жəне фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қол-

данатын салық төлеушілер төлемақы төлеушілер болып табыл-

майды. 
Салық салу объектісі ретінде: 

1) ластаушы заттардың шығарындылары; 
2) ластаушы заттардың төгінділері; 
3) өндіріс пен тұтынудың орналастырылған қалдықтары; 
4) мұнай операцияларын жүргізу кезінде түзілетін, орналас-

тырылған күкірт түрінде қоршаған ортаға эмиссиялардың, оның 
ішінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган 

жəне оның аумақтық органдары Қазақстан Республикасының 
экологиялық заңнамасының сақталуына тексерулерді (мемле-

кеттік экологиялық бақылау) жүзеге асыру нəтижелері бойын- 

ша белгіленген нақты көлемі салық салу объектісі болып та-

былады. 
Төлемақы мөлшерлемелері Салық кодексінің 577-бабы 

2-тармағының ережелері ескеріле отырып, республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген жəне салықтық кезеңнің бі-
рінші күніне қолданыста болатын еселенген АЕК мөлшерінде 
айқындалады. Стационарлық көздерден ластаушы заттарды 
шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құ-

райды: 
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Р/с 

№ 

Ластаушы заттардың түрлері 1 тонна үшін  
төлемақы мөл-
шерлемелері 
(АЕК) 

1 килограмм үшін 
төлемақы мөл-
шерлемелері 
(АЕК) 

1. Күкірт тотықтары 10  

2. Азот тотықтары 10  

3. Шаң жəне күл 5  

4. Қорғасын жəне оның 
қосындылары 

1 993  

5. Күкіртсутек 62  

6. Фенолдар 166  

7. Көмірсутектер 0,16  

8. Формальдегид 166  

9. Көміртегі тотықтары 0,16  

10. Метан 0,01  

11. Күйе 12  

12. Темір тотықтары 15  

13. Аммиак 12  

14. Алты валентті хром 399  

15. Мыс тотықтары 299  

16. Бенз(а)пирен  498,3 

     

Ілеспе жəне (немесе) табиғи газды алау етіп жағудан лас-

таушы заттарды шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері 
мыналарды құрайды: 
 

Р/с 

№ 

Ластаушы заттардың түрлері 1 тонна үшін төлемақы мөлшерле-

мелері (АЕК) 

1. Көмірсутектер 44,6 

2. Көміртегі тотықтары 14,6 

3. Метан 0,8 

4. Күкірт диоксиді 200 

5. Азот диоксиді 200 

6. Күйе 240 

7. Күкіртсутек 1 240 

8. Меркаптан 199 320 

       

Жылжымалы көздерден атмосфералық ауаға ластаушы зат-
тарды шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды 
құрайды: 
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Р/с 

№ 

Отын түрлері Пайдаланылған отын-
ның 1 тоннасы үшін 
мөлшерлеме (АЕК) 

1. Этилденбеген бензин үшін 0,33 

2. Дизель отыны үшін 0,45 

3. Сұйытылған, сығылған газ, керосин үшін 0,24 

    

Ластаушы заттарды төккені үшін төлемақы мөлшерлемелері 
мыналарды құрайды:  
 

Р/с 

№ 

Ластаушы 

заттардың түрлері 
1 тонна үшін төлемақы мөлшер-

лемелері (АЕК) 

1. Нитриттар 670 

2. Мырыш 1 340 

3. Мыс 13 402 

4. Оттегіне биологиялық 
қажеттілік 

4 

5. Тұзды аммоний 34 

6. Мұнай өнімдері 268 

7. Нитраттар 1 

8. Жалпы темір 134 

9. Сульфаттар (анион) 0,4 

10. Өлшенген заттар 1 

11. Синтетикалық бетүсті-белсенді 
заттар 

27 

12. Хлоридтер (анион) 0,1 

13. Алюминий 27 

       

Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін 
төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды: 
 

Р/с 

№ 

Қалдықтардың түрлері Төлемақы мөлшер-

лемелері (АЕК) 
1 тонна 
үшін 

1 гигабек-
керель 
(Гбк) үшін 

1 2 3 4 

1. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын поли-
гондарда, жинақтауыштарда, санкция-

ланған үйінділерде жəне арнайы бөлін-
ген орындарда орналастырғаны үшін: 
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Мұнай операцияларын жүргізу кезінде түзілетін күкіртті 
орналастырғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері бір тонна үшін 
3,77 АЕК құрайды.  

Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақылау. Атмосфералық ауаны ластанудан қорғау саласындағы 
мемлекеттік бақылау – бұл арнайы уəкілетті мемлекеттік орган-

ның атмосфералық ауа жағдайын жəне оны ластау көздерін 
бақылауы, əуе ортасын қорғау жөніндегі ережелер мен іс-

1 2 3 4 

1.2. 

  

Осы тармақтың 1.3-жолында көрсетіл-
ген қалдықтарды қоспағанда, қауіптілік 
деңгейі ескеріле отырып, қалдықтар 

  

1.2.1. «қызыл» тізім 7  

1.2.2. «жақұт» тізім 4  

1.2.3. «жасыл» тізім 1  

1.2.4. сыныпталмағандар 0,45  

1.3. 

  

Төлемақысы есептелген кезде белгілен-
ген қауіптілік деңгейі ескерілмейтін 
қалдықтар: 

  

1.3.1. 

  

Тау-кен өндіру өнеркəсібінің жəне карь-
ерлерді игеру қалдықтары (мұнай мен 
табиғи газды өндіруден басқа): 

  

1.3.1.1. аршынды жыныстар 0,002  

1.3.1.2. жанас таужыныстары 0,013  

1.3.1.3. байыту қалдықтары 0,01  

1.3.1.4. шлактар, шламдар 0,019  

1.3.2. 

  

Құрамында пайдалы қазбалар бар кенді, 
концентраттарды, агломераттарды жəне 
шекемтастарды қайта өңдеу, қорытпа-
лар мен металдар өндірісі кезінде ме-
таллургиялық қайта жасауда түзілетін 
шлактар, шламдар 

0,019 

  

 

1.3.3. күл мен күлшлактар 0,33  

1.3.4. ауыл шаруашылығы өндірісінің қал-
дықтары, оның ішінде көң, құс саңғы-
рығы 

0,001 

  

 

2. Радиоактивті қалдықтарды орнала-
стырғаны үшін, гигабеккерельмен (Гбк): 

  

2.1. Трансуранды  0,38 

2.2. Альфа-радиоактивті  0,19 

2.3. Бета-радиоактивті  0,02 

2.4. Шынақты радиоактивті көздер  0,19 
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шаралардың орындалуы мен заңдылығын тексеру, сондай-ақ 
уəкілетті органдарының осыған орай тиісті əрекет ету шара-

ларын қабылдауы.  
Атқарушы органдар, барлық министрліктер мен ведомство-

лар, жеке жəне заңды тұлғалар – атмосфералық ауаны қорғау 
жөніндегі іс-шараларды орындауды қамтамасыз етуді міндетке 
алады, атмосфераға ластаушы заттарды жəне өзге де зиянды 
əсерлерді шығарудың шарттарын орындауды қамтамасыз  
етеді.   

Аталған бақылаудың құрамдас элементтері болып келесілер 
танылады: 

– атмосфералық ауа жағдайын жəне оған теріс əсер етуші 
факторларды  бақылап отыру;  

– ластау көздерін айқындау; 
– атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі нормаларды, ере-

желер мен іс-шаралардың орындалуын тексеру; 
– тиісті талаптардың орындалуының заңдылығын тексеру; 

– бақылау процесінде əсер ету шарасын қолдану. 
Атмосфералық ауаны қорғауды мемлекеттік бақылау атқа-

рушы органдармен, сондай-ақ арнайы уəкілетті мемлекеттік  
органдармен: ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігімен, 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен, ҚР ІІМ-мен жүзеге асыры- 

лады.  
Атмосфералық ауаны қорғауды мемлекеттік бақылау орган-

дарына қажетті ақпаратты алу, бақылаушы объектілерге бару, 
атмосфералық ауаға əсер етуші кəсіпорындар мен құрылыс-

тарды пайдалануға беру үшін рұқсат беру, атмосфералық ауаны 

ластаушы көлік құралдарын, кəсіпорын жұмысын тоқтата тұру 
не тоқтату құқығы берілген. 

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі атмосфералық 
ауаның ластану көздері мен деңгейін бақылауды жəне атмо-

сфералық ауаны қорғау мен пайдалану саласындағы жеке жəне 
заңды тұлғалар қызметін бақылауды жүзеге асырады. 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі атмосфералық ауаның 
химиялық, биологиялық, физикалық ластануының алдын алуға 

не жоюға бағытталған санитарлық-гигиеналық іс-шараларды 
жүргізуде мемлекеттік санитарлық қадағалауды жүзеге асы-

рады. 
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ҚР ЭК-де атмосфералық ауаны қорғауды мемлекеттік 
бақылаудың өндірістік бақылау түрі айқындалған. ҚР ЭК-ның 
318-бабына сəйкес, атмосфераға парниктік газдарды жəне 
озонды бұзатын заттар шығарындыларының көздері бар заңды 
тұлғалар қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган 
белгілеген тəртіппен парниктік газдардың жəне озонды бұзатын 
заттардың шығарындыларына жыл сайынғы түгендеу жүргізу 
жолымен өндірістік бақылауды жүзеге асырады. 

Экологиялық қызметтерді ұйымдастыру туралы жəне пар-

никтік газдар мен озонды бұзатын заттарға өндірістік бақылау 
жүргізуге жауапты тұлғалар туралы мəліметтер, сондай-ақ пар-

никтік газдарды жəне озон бұзатын заттарды түгендеу нəтиже-

лері қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға 
табыс етіледі. 

Атмосфералық ауаны қорғау туралы дауларды шешу 
тəртібі. Атмосфералық ауаны қорғау туралы заңдарды бұз-

ғаны үшін жауаптылық. Атмосфералық ауаны қорғау жөнін-

дегі экологиялық талаптарды қамтамасыз ету құралдары болып 
əкімшілік, қылмыстық, азаматтық-құқықтық жəне заңдарда 
көзделген өзге де жауапкершілік түрі танылады.  

Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы құқық бұзушы-

лықтар тізбесі жаңадан қабылданып, бүгінгі күнде заңды күшіне 
енген ҚР Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі мен ҚР 
Қылмыстық кодексінде айқындалған.  

Əкімшілік жауапкершілік айыппұл жəне ескерту түрінде 
келесідей құқық бұзушылықтарға белгіленген (ҚР ƏҚБтК): 

327-бап. Ластаушы заттардың өндiрiстiк нормативтен тыс 
тасталуы мен шығарылуы, қалдықтардың орналастырылуы 
туралы хабарламау; 

328-бап. Экологиялық рұқсатта белгiленген, қоршаған орта-

ға эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық рұқ-

саттың болмауы; 

329-бап. Парниктік газдар шығарындыларына квотаның 
белгіленген жəне қосымша алынған көлемінен асып кету; 

330-бап. Валидация жəне верификация жөніндегі аккредит-

телген тəуелсіз ұйымдардың, аккредиттелген органдардың ве- 

рификация жəне валидация туралы анық емес деректерді ұсы-

нуы; 
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      331-бап. Атмосфераға шығарындыларды тазалауға жəне сар-

қынды суларды ағызуға арналған жабдықты пайдалану қағида-

ларын бұзу, сондай-ақ оны пайдаланбау; 
332-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы мiндеттi 

түрде жүргізу туралы заңнама талаптарын орындамау; 
333-бап. Шығарындыларда ластаушы заттардың болуы 

нормативтерден асып кететін көлiк құралдарын жəне басқа да 
жылжымалы құралдарды шығару;  

334-бап. Шығарындыларында ластаушы заттардың болуы 
нормативтерден асып кететін автомотокөлiктерді жəне басқа да 
жылжымалы құралдарды пайдалану;  

335-бап. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi заңнаманы 
бұзу;  

336-бап. Өнеркəсіптік жəне тұрмыстық қалдықтарды жинап 
қою мен жағу кезiнде атмосфералық ауаны қорғау жəне өрт 
қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау əрекеттері үшін 
туындайды.  

Қылмыстық жауапкершілік ҚК-ның 329-бабына сəйкес, 
яғни атмосфераны ластағаны үшін қолданылады. Сəйкесінше, 
экологиялық талаптарды бұзу салдарынан атмосфералық ауаны 
ластау немесе оның табиғи қасиеттерін өзге де жолмен өзгерту, 
егер бұл іс-əрекет қоршаған ортаға ірі залал келтіруге əкеп соқса 
немесе адамның денсаулығына зиян келтірсе жəне дəл сол іс-

əрекет қоршаған ортаға аса ірі залал келтіруге не адам өліміне 
не адамдардың жаппай сырқаттануына əкеп соққан жағдайда 
белгіленеді. 

Кəсіпорындар, ұйымдар, мекемелер жəне азаматтар атмо-

сфералық ауаны қорғау туралы заңнаманы бұзудан келтірген 
зиянның орнын толтыруы тиіс. 

Атмосфералық ауаны ластау нəтижесінде өсімдіктер мен 
жануарлар дүниесіне, ауыл, орман, су шаруашылығына, адам 
денсаулығына зиян келеді, тиісінше залалды өтеу көлемі табиғи 
объектілерді қайта қалпына келтіру шығынын, медициналық 
көмек көрсету құралдарын жəне əлеуметтік сақтандыру шығы-

нын, ауыл шаруашылық өндірісті компенсациялауға жəне т.б. 
кеткен шығындар есептеле отырып айқындалады, ал мұндай 
тəсілдер болмаған жағдайда – азаматтық заңнамадағы залалды 
өтеудің жалпы нормаларымен айқындалады. 
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Бақылау сұрақтары: 
1. Атмосфералық ауаның қазіргі жағдайы.  
2. Атмосфералық ауаны құқықтық қорғаудың түсінігі жəне жалпы 

сипаттамасы.  
3. Атмосфералық ауаны қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік 

құқықтық механизм.  
4. Қоршаған ортаға эмиссия үшiн төлемақы 

5. Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау. 
6. Атмосфералық ауаны қорғау туралы дауларды шешу тəртібі.  
7. Атмосфералық ауаны қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін жа-

уаптылық.   
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14-тақырып 

 
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН ПАЙДАЛАНУ МЕН 

ҚОРҒАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ 
 

 

 

Жануарлар дүниесінің түсінігі, белгілері, атқаратын 
қызметі. Жануарлар дүниесін санаттарға бөлу. Жануарлар 
дүниесін құқықтық қорғау жəне қорғауға қойылатын экология-

лық талаптар. Жануарлар дүниесін пайдалану түсінігі мен түр-

лері. Аң аулау жəне аң аулау шаруашылығын жүргізуді құқық-

тық реттеу. Аң аулауға рұқсат беру шарты мен тəртібі. Балық 
аулау мен балық шаруашылығын ұйымдастыруды жəне жүргі-
зуді құқықтық реттеу.  Жануарлар дүниесін ұтымды пайдалану 
мен қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік құқықтық меха-

низм. Жануарлар дүниесін пайдалану жəне қорғау саласындағы 
мемлекеттік басқару мен бақылау. Балық аулау мен балық ша-

руашылығын ұйымдастыруды жəне жүргізуді құқықтық реттеу. 

Жануарлар дүниесіне келтірілген зиянды өтеу, жануарлар 
дүниесін қорғау жəне пайдалану туралы заңдарды бұзғаны үшін 
жауаптылық. Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы, жа-

нуарлар дүниесін қорғаудағы ролі.  
Жануарлар дүниесінің түсінігі, белгілері, атқаратын 

қызметі. Жануарлар дүниесі қоршаған ортаның құраушы бөлігі 
жəне экологиялық жүйе шынжырының бөлінбес тізбегі болып 
табылады. Ол қарапайым қауымдастықтардың жұмыс істеуіне, 
топырақтың құрылымы мен табиғи өнімділігіне, өсімдік жа-

мылғысының, судың биологиялық құрамының қалыптасуына 
жəне жалпы қоршаған ортаның сапасына белсенді əсер ететін, 
табиғат энергиясы мен заттар алмасу процесінің қажетті құрам-

дасы болып табылады. Жануарлар – құрғақта, суда, атмосферада 
жəне топырақта табиғи еркiндiк жағдайында болатын жабайы 
жануарлар (сүтқоректiлер, құстар, бауырымен жорғалаушылар, 
қосмекендiлер, балықтар, моллюскалар, жəндiктер жəне тағы 
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басқалары).  Жануарлар дүниесi – Қазақстан Республикасының 
аумағын тұрақты немесе уақытша мекендейтiн, сондай-ақ Қа-

зақстан Республикасының құрлықтағы қайраңының жəне айрық-

ша экономикалық аймағының табиғи ресурстарына жататын 
жануарлар жиынтығы болып табылады.  Ауыл шаруашылығы, 
өзге үй жануарлары, сонымен қатар қоршаған ортадан бөлініп 
алынған жабайы жануарлар, шаруашылық, мəдени жəне өзге 
мақсаттарда еркін емес немес жартылай еркіндікте ұсталатын 
жануарларды пайдалану, қорғау жəне өсімін молайту қаты-

настары Қазақстан Республикасының өзге заңдарымен рет-

теледі. Осыдан келесі қорытынды жасап, жануарлар дүниесінің 
келесі белгілерін бөліп ажыратуға болады:  

1) Жануаралар дүниесіңнің пайда болуының табиғи түрде 
жүзеге асырылуы: жабайы жануарлар – адам баласының көме-

гінсіз, əрекеті мен ықпалынсыз пайда болатын, өмір сүретін 
табиғаттың табиғи өнімі, тірі табиғи денелер. Əрине, қазіргі 
уақытта адам баласының көмегімен жануарлар дүниесін бір 
орыннан екінші орынға ығыстыру немесе көшіп кетуіне 
мүмкіндік жасау сияқты əрекеттер орын алғанымен, жануарлар 

дүниесі көп жағдайда адам көмегінсіз өмір сүреді.  
2) «Қолға үйретілмегендік» белгісі, құқықтық қорғау 

объектісі – қолға үйретілген, үй жануарлары емес, жабайы жа-

нуарлар. 

3) Жануарлардың табиғи еркіндік жағдайында болуы, яғни 

адам баласымен шектелмеген кеңістікте болуы, табиғи ортамен 
тығыз байланыста болуы. Жануарлар дүниесінің табиғи еркін-

дікті жоғалтуы, олардың жабайы фауна қорының қатарынан 
шығып, құқықтық режимінің өзгеруіне əкеліп соғады.  

4) Өмір сүру қабілетінің болуы. Жабайы жануарлар тірі 
болған жағдайда ғана оларға экологиялық заңнама нормалары 
əрекет етіп реттелуіне жатады. Ал өлі жануарлар тауарлық-

материалдық құндылық ретінде танылып азаматтық құқық 
нормаларымен реттеледі.  

5) Жануарлар дүниесінің еркін көші-қон жағдайында бо-

луы. Қазақстан Республикасының осы саладағы қолданыстағы 
заңнамасымен Қазақстан Республикасының аумағын тұрақты 
немесе уақытша мекендейтiн, сондай-ақ Қазақстан Республика-

сының құрлықтағы қайраңының жəне айрықша экономикалық 
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аймағының табиғи ресурстарына жататын жануарлардың құқық-

тық жағдайы реттеліп отырады. Сол себептен жабайы жа-

нуарлар Қазақстан Республикасының шекарасын еркін түрде 

кесіп өтіп, сол сияқты қайтып келуіне жол беріледі. Жануаралар 
дүниесінің бұл ерекшелігі – олардың Қазақстан аумағында 
болған жағдайда ғана, мемлекет заңнамасының реттелу пəні 
болатындығын білдіреді.   

Жануарлар дүниесін санаттарға бөлу. Жануарлар дүниесі 
өзінің нысаналы мақсатына қарай келесі түрлерге бөлінеді:  

1) жануарлардың сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi 
төнген түрлерi; 

2) жануарлардың аң аулау объектiлерi болып табылатын 
түрлерi; 

3) жануарлардың балық аулау объектiлерi болып табылатын 
түрлерi; 

4) жануарлардың өзге де шаруашылық мақсаттарда (аң 
аулау мен балық аулаудан басқа) пайдаланылатын түрлерi; 

5) жануарлардың шаруашылық мақсаттарда пайдаланы-

лмайтын, бiрақ экологиялық, мəдени жəне өзге де құндылығы 
бар түрлерi; 

6) жануарлардың халықтың денсаулығын сақтау, ауыл 
шаруашылығы жəне басқа да үй жануарларын аурудан алдын 
ала қорғау, қоршаған ортаға зиян келтiруiн болдырмау, ауыл 
шаруашылығы қызметiне айтарлықтай зиян келтiру қаупiнiң 
алдын алу мақсатында саны реттелуге тиiс түрлерi. 

Жануарлар дүниесінің мұндай санаттарға бөлінуі – өте 
маңызды болып табылады. Жануарлар дүниесінің əрбір санаты 
үшін ерекше қорғау режимі белгіленген. Мысалы: жануарлар-

дың сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi төнген түрлерi 
аңшылық пен балық аулау объектісі болып табылмайды. Қызыл 
кітапқа енгізілген, т.с.с.  

Жануарлар дүниесін құқықтық қорғау. 09 шілде 2004 жыл-

ғы Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, 
молайту жəне пайдалану» туралы заңына сəйкес жануарлар 
дүниесін қорғау – жануарлар дүниесiн, олар мекендейтiн ортаны 
жəне биологиялық саналуандылықты сақтауға, жануарлар 
дүниесi объектiлерiн орнықты пайдалану мен өсiмiн молайтуға 
бағытталған қызмет, сондай-ақ жануарлар дүниесiн қорғау, 
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өсiмiн молайту жəне пайдалану саласындағы құқық бұзушы-

лықтардың профилактикасы мен оларға қарсы күрес жөнiндегi 
iс-шаралар кешенi болып табылады. Ал, жануарлар дүниесiнiң 
мекендеу ортасын қорғау – табиғи еркiндік жағдайында 
жануарлар дүниесi объектiлерiнiң орнықты тiршiлiк ету жəне 
өсiмiн молайту шарттарын сақтауға немесе қалпына келтiруге 
бағытталған қызмет болып табылады.  

Жануарлар дүниесiн қорғау: 
1) жануарлар дүниесi объектiлерiн қорғау, өсiмiн молайту 

жəне пайдалану жөнiндегi қағидаларды, нормалар мен норма-

тивтерді белгiлеу жəне сақтау; 
2) жануарлар дүниесiн пайдалануға шектеулер мен тыйым 

салулар белгiлеу; 
3) жануарлардың бағалы, сирек кездесетiн жəне құрып кету 

қаупi төнген түрлерiн қорғау; 
4) жануарлар дүниесiн пайдаланудың белгiленген ережеле-

рiн бұзуды болдырмау; 
5) жануарлар мекендейтiн ортаны қорғауды, олардың көбею 

жағдайларын, өрiс аудару жолдары мен шоғырлану орындарын 
ұйымдастыру; 

6) жануарлар дүниесiн пайдаланушыларға жануарлар дү-

ниесi объектiлерiн қорғау жөнiндегi мiндеттердi жүктей оты-

рып, аумақтарды, акваторияларды бекiтiп беру; 
7) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру; 
8) жануарлар түрлерін жасанды түрде өсiру; 
9) жануарлар ауырған жағдайда, дүлей зiлзала кезiнде жəне 

басқа себептер салдарынан қырылу қаупi төнген жағдайларда 
оларға көмек көрсету; 

10) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайда-

лану саласындағы ғылыми зерттеулердi ұйымдастыру; 
11) жануарлар дүниесi объектiлерiн қорғау жəне орнықты 

пайдалану идеяларын насихаттау; 
12) жеке жəне заңды тұлғалардың жануарлар дүниесiн қор-

ғау жөнiндегi қызметiн ынталандыру; 
13) азаматтарды жануарлар дүниесiне iзгiлiктi жəне ұқыпты 

қарау рухында тəрбиелеу жолымен жүзеге асырылады. 
Жануарлар дүниесін құқықтық қорғауға қойылатын 

экологиялық талаптар. Жануарлар дүниесін қорғау саласын-
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дағы экологиялық талаптар жалпы жəне арнайы талаптар болып 
екіге бөлінеді. 

Жалпы талаптар 09 шілде 2004 жылғы Қазақстан Респуб-

ликасының «Жануарлар дүниесін қорғау, молайту жəне пай-

далану» туралы заңына сəйкес белгіленген. Жануарлар дүниесi-
нiң жай-күйiне жəне олар мекендейтiн ортаға əсер ететiн немесе 
əсер етуi мүмкiн қызметтi жүзеге асыру кезiнде мынадай негiзгi 
талаптардың сақталуы қамтамасыз етiлуге тиiс:

1) жануарлар дүниесiнiң табиғи еркiндiк жағдайындағы био-

логиялық саналуандығы мен үйiрлiк тұтастығын сақтау;
2) жануарлар дүниесiнiң объектiлерi мекендейтiн ортаны,

олардың көбею жағдайларын, өрiс аудару жолдарын жəне 
шоғырлану орындарын сақтау;

3) жануарлар дүниесi объектiлерiн ғылыми негізделген
тұрғыдан ұтымды пайдалану жəне олардың өсiмiн молайту;

4) табиғаттағы биологиялық тепе-теңдiктi сақтау мақса-

тында жануарлар дүниесi объектiлерiнiң санын реттеу;
5) жануарлар түрлерін, оның iшiнде бағалы, сирек кездесе-

тiндерi мен құрып кету қаупi төнгендерiн жасанды өсiрудi қоса 
алғанда, кейiннен оларды мекендеу ортасына шығара отырып, 
жануарлар дүниесiнiң өсiмiн молайту.

Ал арнайы талаптар 09 қаңтар 2007 жылы қабылданған 
Экологиялық кодекстің ерекше бөлімі 35, 36-тарауларына  
сəйкес белгіленген. 

236-бап. Жануарлар дүниесiн жалпы пайдалану кезiндегi 
экологиялық талаптар

240-бап. Жануарлар түрлерін интродукциялау, реинтро- 

дукциялау жəне будандастыру кезіндегі экологиялық талап- 

тар
240-1-бап. Жануарларды Қазақстан Республикасына əкелу 

жəне Қазақстан Республикасынан əкету
241-бап. Аң аулау, аңшылық алқаптарын бекітіп беру, 

аңшылықты ұйымдастыру кезіндегі экологиялық талаптар
242-бап. Балық аулау кезіндегі экологиялық талаптар
243-бап. Жануарлар тіршілігінің пайдалы қасиеттері мен 

өнімдерін пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар
244-бап. �Зоологиялық ��коллекцияларға ��қойылатын ��эколо-

��ялық талаптар
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245-бап. Жануарлардың санын реттеу кезіндегі экологиялық 
талаптар 

246-бап. Аңшылық жəне балық шаруашылығын жүргізу 
кезіндегі экологиялық талаптар 

247-бап. Жануарлар дүниесін пайдалануға лимиттер мен 
квоталар белгілеу кезіндегі экологиялық талаптар 

Жануарлар дүниесi объектiлерiн сақтау жəне өсiмiн молайту 
мақсатында: 

1) жануарлар дүниесiн пайдалану мерзiмдерiн шектеу; 
2) аулау əдiстерiне, тəсiлдерiне жəне құрал түрлерiне тыйым 

салу; 
3) жануарлар дүниесі объектілерін алу нормаларын өзгерту; 
4) жануарлар дүниесiн пайдаланушылардың санын шектеу; 
5) жануарлар əлемін пайдалану орындарын шектеу белгіленеді. 
Шектеулер мен тыйым салулар белгiлеуге: 
1) жануарлар популяциясының жыныс-жас құрылымының 

бұзылуы; 
2) жануарлар санының азаюы; 
3) мекендеу ортасының нашарлауы; 
4) жануарлардың өрiс аударуы мен көбеюi кезеңiнде олар 

жаппай шоғырланатын жерлерде тыным алу аймақтарын құру 
қажеттiгi; 

5) гидрометеорологиялық жағдайларға қарай балықтардың 
уылдырық шашуы үшін жағдайларды қамтамасыз ету қажеттігі 
негiз болып табылады. 

Жануарлар дүниесi объектiлерiн сақтау мақсатында: 
1) өсiмдiктердi жоюға жəне жануарлар мекендейтiн ортаның 

жағдайларын нашарлататын өзге де iс-əрекеттерге; 

2) жануарлар үйiрiмен мекендейтiн жердi периметрі бойын-

ша олардың iндерi орналасқан жерге жиырма метр жақын неме-
се оларды алдын ала басқа жерге көшiрмей жыртуға; 

3) уəкілетті органның рұқсатынсыз жануарлардың паналау 
орындары мен ұяларын бұзуға жəне бүлдiруге, жұмыртқаларын 
жинауға; 

4) суда жүзетiн құстардың жаппай ұя салуы көрсетiлген 
жəне балықтардың көбеюi кезеңiнде олар уылдырық шашатын 
жерлерде катерлердiң, моторлы қайықтардың жəне басқа да 
жүзу құралдарының двигательдерін iске қосып жүзуге; 
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5) ұшақтардың, тiкұшақтардың жəне өзге де ұшу аппаратта-
рының итбалықтар, тұяқты жабайы жануарлар мен топтасып 
ұшатын құстар жаппай мекендейтiн аумақтардың үстiнен бiр 
километр төмен биiктiкте ұшып өтуiне; 

6) жануарлардың мекендеу ортасын жоюға, жем-шөптiк 
өсiмдiктер егiстiктерiн, қорғау екпелерiн, сортаң топырақтарды, 
жануарларға арналған астауларды, сiлтеме белгiлердi, аң аулау 
жəне балық аулау шаруашылығын жүргiзуге арналған құрылы-
старды бүлдiруге; 

7) жануарлардың сирек кездесетiн жəне жойылып кету қаупi 
төнген түрлерiн, олардың бөліктерін немесе дериваттарын 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiнсiз алып қоюға; 

8) жануарлар дүниесi объектiлерiн белгiленген лимиттен 
артық жəне жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсат-
тарда немесе жолдамаларда көрсетiлген мерзiмдерден тыс, 
сондай-ақ тыныштық аймақтарында аулауға; 

9) жануарлар дүниесi объектiлерiн аң аулау мен балық ау-
лау ережелерiнде көзделмеген жануарларды аулау құралдары-
ның, əдiстерінің жəне тəсiлдерiнiң түрлерiн қолдана отырып ау-
лауға; 

10) жарылғыш құрылғыларды, улы химикаттарды қолдана 
отырып (дала кемiргiштерiн жою кезiнде, сондай-ақ жануарлар-
дың құтыру iндетi мен басқа да аурулары жағдайларында улы 
химикаттарды қолдануды қоспағанда) жануарлар дүниесi объ-
ектiлерiн аулауға; 

11) уəкiлеттi органның рұқсатынсыз жануарларды интро-
дукциялауды, реинтродукциялауды жəне будандастыруды жүр-

гiзуге; 
12) балық қыстайтын шұңқырлардың, уылдырық шашатын 

жерлердiң, балық шаруашылығы учаскелерiнiң жəне балық ау-
лауға тыйым салынған жерлердiң шекараларын белгiлейтiн 
бағандарды, жүзбелi таным белгілерiн жəне аншлагтарды жоюға 
немесе бүлдiруге; 

13) балықтарды қорғау құрылғыларынсыз, сондай-ақ бел-
гіленген талаптарға сəйкес келмейтін су жинау жəне ағызу 
құрылыстарын пайдалануға тыйым салынады. 

Жануарлар дүниесі объектілерін сақтау мақсатында шекте-
улер мен тыйым салулар жануарлардың мекендеу ортасы ареал-
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дарының (таралу облыстарының) географиялық, климаттық 
ерекшеліктері ескеріле отырып енгізіледі. 

Жануарлар дүниесін пайдалану, түсінігі мен түрлері.  
Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар дүниесiн 
пайдаланудың мынадай түрлерiне жол берiледi: 

1) аң аулау; 
2) судағы омыртқасыз жануарлар мен теңiз сүтқоректiлерiн 

алып қоюды қоса алғанда, балық аулау; 
3) аң аулау мен балық аулау объектiлерiне жатпайтын 

жануарларды шаруашылық мақсаттарда пайдалану; 
4) жануарларды ғылыми, мəдени-ағарту, тəрбиелiк, эстети-

калық мақсаттарда, сондай-ақ эпизоотияны болғызбау мақса-

тында пайдалану; 
5) жануарлардың пайдалы қасиеттерiн жəне тiршiлiк ету 

өнiмдерiн пайдалану; 
6) жануарлар түрлерінің өсімін молайту мақсаттарында пай-

далану. 
Жануарлар дүниесiн жалпы пайдалану үшiн пайдалану 

мерзімдері белгіленбейді. 
Жануарлар дүниесiн арнайы пайдалану үшiн: 
1) аңшылық шаруашылығын жүргiзу кезiнде – он жылдан 

қырық тоғыз жылға дейiнгi; 
2) балық шаруашылығын жүргiзу кезiнде – бес жылдан 

қырық тоғыз жылға дейiнгi, ал қырылу қаупі бар су айдын-

дарында жəне (немесе) учаскелерінде – бір жылдан бес жылға 
дейінгі мерзiмдер белгiленедi. 

Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар арнайы пайдалану 
кезiнде: 

1) жануарлар дүниесiнiң өздерiне рұқсат етiлген түрлерiн 
ғана пайдалануды жүзеге асыруға; 

2) жануарлар дүниесi объектiлерiн оларды беру шарттарына 
сəйкес пайдалануға; 

3) ауланған жануарлар дүниесi объектiлерiн, оның ішінде аң 
аулау жəне балық аулау олжаларын жəне бұл ретте алынған 
өнiмдi меншiктенуге, сондай-ақ оларды тасымалдауға жəне 
сатуға; 

4) жануарлар дүниесін пайдалану үшiн жеке жəне заңды 
тұлғалармен шарттар жасасуға; 
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5) белгіленген сервитутқа сəйкес аңшылық жəне балық ша-

руашылықтарының мұқтаждарына арналған уақытша құрылыс-

тар салуға; 
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

нормаларға жəне қағидаларға сəйкес қорықшыларды қызметтік 
қарумен қамтамасыз етуге; 

7) аң-құс өсіруді жүзеге асыруға жəне аң-құс (еріксіз жəне 
(немесе) жартылай ерікті жағдайларда) өсіру үшін бөлінген 
аумақта əуесқойлық (спорттық) аң аулауды жүргізуге, сондай-ақ 
аң-құс өсіру нəтижесінде өсімі молайған жануарларды өз 
бетінше пайдалануға құқығы бар. 

Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар арнайы пайдалану 
кезiнде: 

1) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайда-

лану саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының талап-

тарын сақтауға; 
2) жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн Қазақстан Рес-

публикасының салық заңдарында белгiленген тəртiппен уақы-

тылы төлемдер жасауға; 
3) шаруашылықiшiлiк аңшылық ұйымдастыруды жүргiзуге; 
4) жануарлар мекендейтiн ортаның нашарлауына жол бер-

меуге; 
5) жануарлар дүниесiн халық пен қоршаған ортаға қауiпсiз, 

табиғи үйiрлер тұтастығының бұзылуына жəне жануарларға 
қатысты қатыгездiкке жол берiлмейтiн тəсiлдермен пайдала-

нуға; 
6) жануарлар дүниесiнің пайдаланылған объектiлерiнiң 

санын жыл сайын есепке алуды жүргiзуге жəне Қазақстан Рес-

публикасының заңдарында белгiленген тəртiппен есептiлiктi 
табыс етуге; 

7) жануарлар дүниесi объектiлерiн, соның iшiнде сирек 
кездесетiн жəне құрып кету қауіпі төнгендерiн қорғау мен олар-

дың өсімін молайтуды қамтамасыз етуге жəне олардың санының 
азаюына жол бермеуге; 

8) шаруашылықішілік аңшылық ісін ұйымдастыруға жəне 
балық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сəй-

кес жануарлар дүниесi объектiлерiнiң өсiмiн молайтуды қам-

тамасыз ететiн қажеттi iс-шараларды жүргiзуге; 
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9) Заңның 49-бабына сəйкес жүргiзiлетiн, Қазақстан Респуб-

ликасының жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне 
пайдалану саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын 
мемлекеттiк бақылау жəне қадағалау мақсатында тексерудi жү-

зеге асыруға кедергi жасамауға; 
10) мыналарды жүзеге асыру үшін: 
– бақылау үшін аулауды – уəкілетті орган ведомство-

сының аумақтық бөлімшесіне; 
– ғылыми-зерттеу үшін аулауды – жеке жəне заңды 

тұлғаларға; 
– əуесқойлық (спорттық) балық аулауды – жеке адамдарға; 
– əуесқойлық (спорттық) аң аулауды – жеке адамдарға 

сервитут беруге; 
11) уəкілетті органмен келісім бойынша биологиялық негіз-

деменің негізінде бекітіліп берілген балық шаруашылығы су 
айдынында жəне (немесе) учаскесінде балық шаруашылық ме-

лиорациясын, балық ресурстарының жəне басқа да су жануар-

ларының кəсіпшілік қорының деректерін жыл сайын түзетуді 
жүргізуге; 

12) аншлагтар орнатуға; 
13) əрбір балық шаруашылығы су айдынында жəне (немесе) 

учаскесінде, кемеде (балық аулайтын жəне көліктік), қабылдау 
пунктінде, бригадада немесе звенода балық ресурстарын жəне 
басқа да су жануарларын аулауды есепке алу журналын (кəсіп-

шілік журналын) жүргізуге жəне уəкілетті органның ведомст-

восы жəне оның аумақтық бөлімшелері лауазымды адамдары-

ның талабы бойынша оны ұсынуға; 
14) уəкілетті орган белгілеген тəртіппен жəне мерзімдерде 

ведомствоның аумақтық бөлімшесіне жеке жəне заңды тұлға-

лармен жануарлар дүниесін пайдалануға жасалған шарттар ту-

ралы, оның ішінде оларды бұзу туралы ақпарат жіберуге; 
15) уəкілетті орган белгілеген тəртіппен жəне мерзімде, оған 

балық ресурстарын жəне басқа да су жануарларын аулап алу, су 
айдынындағы кəсіпшілік жағдай, уəкілетті орган бекіткен нысан-

дарға сəйкес берілген жолқұжаттар туралы мəліметтер беруге; 
16) қоршаған ортаға эмиссияны жүзеге асырған кезде Қа-

зақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес эко-

логиялық рұқсат алуға; 



357 

17) қорықшыларды көлік, байланыс құралдарымен, айырым 
белгілері бар арнайы киіммен, қорықшының төс белгісімен, 
қорықшының куəлігімен қамтамасыз етуге; 

18) өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға; 
19) жеке адамдарға олардың ауызша жəне жазбаша өтініш-

тері бойынша əуесқойлық (спорттық) аң аулауға жəне əуес-

қойлық (спорттық) балық аулауға жолдама беруге; 
20) аңшылық шаруашылығының ішкі регламентін бекітуге; 
21) зоологиялық коллекцияны жасау туралы уəкілетті ор-

ганның ведомствосына хабарлауға міндетті. 
Аң аулаудың түсінігі, түрлері, аң аулауға қойылатын 

шектеулер. Аң аулау – аң аулау объектiсi болып табылатын 

жануарлар түрлерiн мекендейтiн ортасынан алуды жүзеге асыру 
арқылы жануарлар дүниесiн арнайы пайдалану түрi. 

Жануарлар дүниесi объектiлерiн аулау мақсатында iздеу, 
iзiн кесу жəне iзiне түсу, аулауға əрекет жасау, аңшылық 
алқаптарда қабынан шығарылған аңшылық қаруы жəне басқа да 
аң аулау құралдары немесе аң аулаудан алған өнiмдерi бар, 
қарғыбауы алынған аң аулайтын иттерi мен аушы жыртқыш 
құстары бар адамдардың жүруi аң аулауға теңестiрiледi. 

Аң аулау: 
1) кəсiпшiлiк аң аулау – аң аулау объектiсi болып табыла-

тын жануарлар түрлерiн кəсiпкерлiк қызмет мақсатында аулау. 
2) əуесқойлық (спорттық) аң аулау – аң аулау объектiсi 

болып табылатын жануарлар түрлерiн спорттық, эстетикалық 
қажеттiктерiн қанағаттандыру мақсатында жəне ауланған өнiмдi 
жеке тұтыну үшiн аулау. 

3) ұлттық аң аулау – аушы жыртқыш құстар мен аңшылық 
иттердің ұлттық тұқымдарын пайдалана отырып, əуесқойлық 
(спорттық) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар 
түрлерін аулау болып бөлiнедi. 

Аң аулау құқығы жеке тұлғаларға: 
1) егер аң аулау атыс қаруы қолданыла отырып жүргiзiлетiн 

болса, он сегiз жасқа толған; 
2) егер аң аулау аңшылық ережелерiнде рұқсат етiлген басқа 

да аңшылық құралдарының түрлерi, аңшылық иттер мен аушы 
жыртқыш құстар қолданыла отырып жүргiзiлетiн болса, он төрт 
жасқа толған; 
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3) аңшы куəлігі болған; 
4) жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсат немесе 

жолдама алған жағдайда берiледi. 
Шетелдiктер үшiн Қазақстан Республикасының аумағында 

аң аулау құқығы аңшылық шаруашылығы субъектісімен жасас-

қан аң аулауды ұйымдастыру шартының жəне жануарлар дүние-

сiн пайдалануға рұқсат алуының, сондай-ақ ішкі істер органда-

рынан аңшылық атыс қаруын жəне оның патрондарын Қазақ-

стан Республикасының аумағына əкелуге жəне Қазақстан Рес-

публикасының аумағынан əкетуге рұқсатының негiзiнде туын-

дайды. 
Аң аулауға рұқсат беру шарты мен тəртібі. Уəкiлеттi 

орган пайдаланудың мынадай түрлерiне рұқсат береді:  
1) аң аулау мен балық аулау объектiлерiне жатпайтын жа-

нуарларды шаруашылық мақсаттарда пайдалануға;  
2) жануарларды ғылыми мақсаттарда пайдалануға;  
3) жануарларды мəдени-ағарту, тəрбиелiк жəне эстетикалық 

мақсаттарда пайдалануға;  
4) жануарлардың пайдалы қасиеттерiн жəне тiршiлiк ету 

өнiмдерiн пайдалануға.  
 Аңшылық жүргізуге арналған Рұқсатты аңшылық шаруа-

шылығы ұйымдарына тиістi уəкiлеттi органдарының аумақтық 
органдары олардың жануарларды алудың бекiтiлген квотасы 
шегінде бередi. Аңшылық алқаптардың резервтiк қорында аң-

шылық жүргiзуге арналған Рұқсат беруді уəкiлеттi орган жүзеге 
асырады.  

 Балық аулауға арналған Рұқсат балық шаруашылығы 
ұйымдарына тиiстi уəкiлеттi органның аумақтық органдары 
олардың жануарларды алудың бекiтiлген квотасы шегінде бе-

реді.  
 Саны реттеуге жататын жануарлар түрлерiн алуға арналған 

Рұқсат тиiстi уəкiлеттi орган айқындайтын жануарлар санын 
реттеу тəртiбiне сəйкес берiледi.  

 Рұқсат алуға мүдделі адамдар əуесқойлық (спорттық) аң 
аулау мен балық аулаудан басқа жануарлар дүниесiн пайдала-

нудың түрлеріне орай тиiстi уəкiлеттi органға немесе оның 
аумақтық органдарына өтінім бередi.  

Өтiнiм нысанын тиiстi уəкiлеттi орган бекiтедi.  
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Өтiнiмде:  
1) өтiнiм берушi туралы мəлімет (заңды тұлғалар үшін 

деректемелер, жеке тұлғалар үшiн паспорт деректері, шетел-

дiктер үшін қосымша – келу жəне кету күндерiн, келу мақсатын, 
қозғалыс бағытын, уақытша тұратын мекен-жайын көрсете 
отырып, Қазақстан Республикасында болу мерзiмi);  

2) жануарлар дүниесiн пайдалану түрі;  
3) алу мақсаты;  
4) мекендейтiн ортасынан алынуы жоспарланған жануарлар 

дүниесi объектiлерiнiң тiзбесi мен саны;  
5) жыныс-жас құрамы (қажет жағдайда);  
6) алу мерзiмдерi;  
7) алу болжамдалған учаскенiң ауданы (аумағы) мен шекарасы;  

8) алу тəсiлдерi (аулау, ату, жинау) көрсетіледi.  
 Өтiнiмге мынадай құжаттар қоса тапсырылады:  
1) нотариалды куəландырылған құрылтайшы құжаттарының 

көшiрмесi немесе заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметтi 
жүзеге асыруға құқық беретiн тиiсті мемлекеттік орган берген 
нотариалды куəландырылған құжаттар көшiрмесi (алғашқы 
өтiнiм кезінде);  

2) жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн ақы төлегенi 
туралы төлем құжаты;  

3) жануарлар дүниесi объектiлерiн алуға қатысушы адам-

дардың тiзiмi;  
4) ұстау, аулау қаруларының, жүзгiш құралдардың тізбесі;  
5) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жануарлардың сирек 

кездесетiн жəне құрып кету қаупi төнген түрлерiн алу жағ-

дайындағы шешiмi;  
6) берiлген рұқсат бойынша есеп (eгep рұқсат бұрын берiл-

ген жағдайда).  
 Жануарлар дүниесiн пайдаланудың түрiне байланысты осы 

ереженiң 9-тармағында көрсетiлген құжаттардан басқа өтiнiмге 
қосымша мынадай құжаттар қоса берiледi;  

1) аң аулау мен балық аулауға (алғашқы өтiнiм кезiн- 

де):  
– облыстық атқарушы органның балық шаруашылығы су 

тоғандарын (учаскелерiн) бекiтiп беру туралы шешiмiнiң 
көшiрмесi;  
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– облыстық атқарушы органның аңшылық алқапты бекiтiп 
беру туралы шешiмiнiң көшiрмесi;  

– балық аулауға арналған шарттың көшiрмесi;  
– аңшылық шаруашылығын жүргізуге арналған шарттың 

көшiрмесі;  
– балық шаруашылығын жүргiзуге арналған шарттың 

көшiрмесi;  
– егер, жануарлар дүниесi объектiлерiн алу шетелдiктердiң 

қатысуымен жүргiзiлетiн болса, аңшылық шаруашылығы 
ұйымдарының аң аулауды ұйымдастыруға шетелдіктер-

мен жасалған шартының көшiрмесi;  
2) аң аулау мен балық аулау объектiлерiне жатпайтын 

жануарларды шаруашылық мақсаттарда пайдалануға (алғашқы 
өтiнiм кезiнде):  

– аң аулау мен балық аулау объектiлерiне жатпайтын жануар-

ларды пайдалана отырып шаруашылық қызметтi орындауға 
негiз беретiн құжат (нотариалды куəландырылған лицензия 
көшiрмесi жəне/немесе осы шаруашылық қызметiн орын-

дауға арналған құқықты растайтын патенттер, куəлiктер, 
сертификаттар, дипломдар, басқа да құжаттар);  

– жануарлар дүниесi объектiлерiн алуды дəлелдейтін мате-

риалдар (биологиялық негiздеме, мемлекеттiк экология-

лық сараптау қорытындысы);  
3) жануарларды ғылыми мақсаттарда пайдалануға (алғашқы 

өтiнiм кезiнде):  
– бейiмдейтiн ғылыми ұйымның ғылыми кеңесi бекiткен 

ғылыми-тақырыптық жоспардан жəне ғылыми зерттеу 
жұмыстары бағдарламасынан нотариалды куəландырыл-

ған үзіндiнiң көшірмесі;  
– уəкілетті органның аумақтық органы бекiткен ихтио-

логиялық жұмыс жоспарының көшiрмесi (бақылаулық 
аулау кезiнде);  

– жануарлар дүниесi объектiлерiн алуды дəлелдейтiн мате-

риалдар (биологиялық негiздеме, мемлекеттiк экология-

лық сараптау қорытындысы);  
– ғылыми зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруға мемлекет-

тiк тапсырысты iске асыру кезiнде уəкiлеттi органмен 
жасалған шарттың көшiрмесi.  
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 Рұқсат беруден бас тартуға:  
1) өтiнiмде көрсетiлген мəлiметтердiң толық көлемде бе-

рiлмеуi;  
2) өтінімде көрсетiлген мəлiметтердiң сенiмсiздiгi;  
3) мемлекеттік экологиялық сараптаманың терiс қорытын-

дысы; негiз болады.  
 Уəкiлеттi орган жəне оның аумақтық органдары өтiнiмдi 

жəне оған қоса берілген құжаттарды қарайды жəне 10 күн  
ішінде рұқсат беруді жүргiзедi не дəлелденген бас тарту жiбе-

редi.  
 Рұқсат өтiнiм берушіге немесе өтінім берушінің сенімхаты 

бойынша басқа адамға рұқсатты есепке алу жорналына қол 
қоюмен беріледі.  

 Рұқсатты басқа заңды немесе жеке тұлғаға беруге жол 
берiлмейдi. Рұқсат, есепке алу жəне олар бойынша есеп беру 
нысанын тиiстi уəкiлеттi орган белгілейді.  

Шарт ережесi бойынша балық аулау су тоғанының бірнеше 
балық кəсiпшiлiктерi учаскелерiнде жүзеге асырылған жағдайда 
Рұқсат иесiне уəкiлеттi органның аумақтық органында тiркелген 
əрбiр учаскеге уəкiлеттi органның аумақтық органы куəландыр-

ған Рұқсаттың көшiрмесi берiледi.  
Рұқсатта:  
1) Рұқсатты берген уəкiлеттi органның аумақтық органының 

атауы;  
2) заңды тұлғаның атауы жəне оның жауапты адамының 

тегi, аты, əкесiнiң аты немесе рұқсат берілетін жеке тұлғаның 
тегі, аты, əкесiнiң аты;  

3) жануарлар дүниесiн пайдаланудың түрi;  
4) алу мақсаты;  
5) алуға рұқсат берiлген жануарлар дүниесiнiң түрi немесе 

олардың тiршiлiк ету өнiмдері, саны (биомассасы);  
6) жыныс-жас құрамы (қажет жағдайда);  
7) алудың мерзімдері;  
8) алудың əдiстерi (аулау, ату, жинау жəне тағы басқа);  
9) алу болжалған учаскенің ауданы (аумағы) мен шекарасы;  
10) жануарлар дүниесiн немесе олардың тiршiлiк ету өнiм-

дерiн алу тəсiлдерi мен қарулары, қолданылатын жүзу құралда-
ры;  
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11) жануарлар дүниесi объектiлерiн алуға қатысушы адам-
дардың саны;  

12) аңшы куəлiгiнiң берілген уақыты жəне нөмiрi (тек қана 
аң аулау мақсатындағы Рұқсатқа);  

13) төлемнiң төленгенін растайтын құжатқа сүйене отырып, 
жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төленген төлем сомасы 
көрсетiледi.  

 Аң аулау жəне балық аулау объектiлерi болып табылатын 
жануарлардың түрлерiн пайдалануға арналған Рұқсат маркалар 
нысанында болуы мүмкін. Маркада жануардың бейнесi мен 
атауы көрсетiледi. Оларды пайдалануға Рұқсат маркалар ныса-
нында болуы мүмкiн аң аулау жəне балық аулау объектiлерi бо-
лып табылатын жануарлар түрлерiнiң тiзбесiн тиiстi уəкілетті 
орган белгiлейдi.  

 Рұқсат берудi тиісті уəкiлеттi органның аумақтық органы 
«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсатты есепке алу мен 
тіркеу» туралы арнайы жорналында тiркейдi.  

Жорналдың нысанын тиiсті уəкілетті орган бекітеді.  
Жыл бойы берiлген Рұқсаттар туралы жиынтық мəлімет 

уəкiлеттi органға беріледі.  
 Аң аулау жəне балық аулау объектiлерiне жататын жануар-

лар түрлерін пайдалануға арналған Рұқсаттардың əрекет ету 
мерзiмi Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қор-

ғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану саласындағы заңнамасына 
сəйкес белгіленедi.  

Рұқсаттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін бiр ай 
мерзiмде, оны пайдаланудың нəтижелерi туралы уəкiлеттi орган-

ға есеп берiледi. Олжалау мақсатымен жануарларды iздеу, аңду 
жəне iзiне түсу, жануарлар дүниесiнiң объектілерiн олжалауға 
əрекет жасау, аң аулайтын жерлерде адамдардың қабынан 
алынған аңшылық атыс қаруымен жəне аң аулаудың басқа құ-

ралдарымен немесе олжаланған аңшылық өнiмiмен, қарғыбауы 
алынған аң аулайтын иттермен жəне қыран құстармен жүруi аң 
аулауға теңестiрiледi.  

Аңшылық алқаптар – аң аулау жəне аңшылық шаруашы-

лығын жүргiзу жүзеге асырылатын немесе асырылуы мүмкiн, аң 
аулау объектiсi болып табылатын жануарлар түрлерiнiң мекен-

деу ортасы болатын аумақтар мен акваториялар. 
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Аң аулайтын жерлер:  
1) аң аулау жəне аңшылық шаруашылығын жүргiзу үшiн 

жануарлар дүниесiн пайдаланушыларға бекiтілiп берiлген;  
2) аң аулайтын жерлердiң резервтiк қорында аң аулау жəне 

аңшылық шаруашылығын жүргiзу үшiн жануарлар дүниесiн 
пайдаланушыларға бекiтiлiп берiлмеген;  

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
тəртiппен аңшылық шаруашылығын жүргізуге жəне аң аулауға 
жол берiлетiн ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан 
жерлер болып бөлiнедi.  

 Егер жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне 
пайдалану саласындағы басқару жəне бақылау функцияларын 
жүзеге асыратын мемлекеттiк орган өзгеше белгiлемесе, аң 
аулау бекiтiліп берiлген аң аулайтын жерлерде жүргiзіледi.  

Аң аулау минимумы бойынша емтихан тапсырғаны жəне аң 
аулау құқығына рұқсат берiлгенi үшiн мемлекеттiк бажды 
төлегені туралы белгi қойылған аңшылық куəлігі мен жануарлар 
дүниесін пайдалануға рұқсаты болған жағдайда Қазақстан 
Республикасының аумағында тұратын немесе оған келген, он 
төрт жасқа толған жеке тұлғалардың (бұдан əрі – аңшы) осы 
Ережеде рұқсат берiлген олжалау құралдарының түрлерiн, иттер 
мен қыран құстарды қолданып, осында аң аулауға құқығы бар. 
Бұл ретте аңшылық атыс қаруын қолдана отырып, он сегiз жасқа 
толған, аңшылық атыс қаруын сақтауға жəне алып жүруге 
рұқсаты болған жағдайда жеке тұлғалардың аң аулауға құқығы 
бар.  

Қазақстан Республикасының аумағында шетелдiктер үшін 
аң аулау құқығы аңшылық шаруашылығы ұйымымен аң аулау-

ды ұйымдастыруға жасалған шарттың жəне тұратын елiнде 
олардың аң аулау құқығын жəне жануарлар дүниесiн пайда-

лануға рұқсат алғандығын куəландыратын құжаттың негiзiнде 
туындайды.  

Шетелдiктердiң қатысуымен əуесқойлық (спорттық) аң 
аулауды ұйымдастыру уəкілетті орган белгілеген тəртiппен 
жүзеге асырылады.  

 Аңшылық атыс қаруы, қыран құстар, иттер жəне аң аулау-

дың түрiне байланысты Қазақстан Республикасының заңнама-

сында тыйым салынбаған барлық техникалық құралдарды қол-
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дана отырып, жануарларды олжалау жүргізiлетiн құралдар 
жануарларды олжалау құралдары болып танылады. 

Жануарлардың терiлерi (мамық жүнді тері, тері шикiзаты, 
құстардың терісі), олардың еті, майы, қауырсыны мен мамығы, 
бұғы мүйiзi, мускус, өтi, бас сүйектерi, мүйiздерi (табиғи 
жолмен тасталған немесе мерт болған жануарлардан басқа),
азу тiстерi жəне жануарлар денесiнiң басқа да бөлiктерi, құстар 
мен бауырымен жорғалаушылардың жұмыртқалары, сондай-ақ 
ауланған жануарлардың өздерi аң аулау өнiмдерi деп таны- 

лады.
Аң аулау уəкiлеттi орган немесе оның аумақтық органдары 

аң аулауға беретін тиiстi рұқсаттың (бұдан əрi – рұқсат) негi-
зiнде жүргiзіледi. 

Аңшыда мынадай құжаттар болған кезде кəсiпшiлiк аң 
аулауға жол беріледі: 

1) уəкілетті органның аумақтық органында жыл сайын
тіркеліп жəне аң аулау құқығына рұқсат берілгені үшін Қазақ-

стан Республикасының салық заңнамасы белгілеген мемлекеттік 
бажды төлеп, аң аулау минимумы бойынша емтихан тапсы-

рғаны туралы белгісі бар аңшылық куəлігі;
2) рұқсат;
3) аңшылық �атыс ��қаруын ��қолданып� аң �аулаған� кезде �–

Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының аңшылық 
атыс қаруын сақтау жəне алып жүру құқығына берген рұқсаты; 

4) иттермен ��жəне ��қыран �құстармен� аң ��аулаған �кезде� –
уəкiлеттi орган белгiлеген тəртiппен берiлетiн оларды тіркеу 
туралы құжаттар; 

5) аңшылық шаруашылығы ұйымымен жасалған шарт;
6) аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы;
7) кəсiпшiлiк журналы.
Кəсiпшiлiк аң аулаудың ұжымдық (топтық) нысаны кезiнде 

аңшылық шаруашылығы ұйымы рұқсатты пайдаланғаны үшiн 
жауапты адамды тағайындайды. 

Аңшыда мынадай құжаттар болған кезде əуесқойлық 
(спорттық) аң аулауға жол берiледi: 

1) уəкілетті органның аумақтық органында жыл сайын тір-

келіп жəне аң аулау құқығына рұқсат берілгені үшін Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасы белгілеген мемлекеттік баж-
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ды төлеп, аң аулау минимумы бойынша емтихан тапсырғаны 
туралы белгісі бар аңшылық куəлігі;

2) рұқсат;
3) аңшылық шаруашылығы ұйымының жолдамасы;
4) аңшылық ��атыс� �қаруын �қолданып �аң �аулаған �кезде �–

Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының аңшылық 
атыс қаруын сақтау жəне алып жүру құқығына берген рұқсаты; 

5) иттермен ��жəне �қыран �құстармен� аң ��аулаған ��кезде �–
уəкiлеттi орган белгiлеген тəртiппен берiлетiн оларды тiркеу 
туралы құжаттар. 

Тұяқты жануарлар мен аюды əуесқойлық (спорттық) 
аулаудың ұжымдық (топтық) нысаны кезiнде рұқсатты пайда-

лануға жауапты аңшының деректерi рұқсаттың бет жағына, ал 
қалған қатысушылардың деректері олардың аңшы куəлiктерiнiң 
нөмiрлерiн көрсетумен артқы жағына енгiзіледi. 

Егер бұл рұқсат нысанында көзделген болса, аң аулау 
аяқталғаннан кейiн күн сайын аңшылық шаруашылығы ұйы-

мының қорықшысы немесе ол болмаған кезде аңшының өзi 
рұқсатқа немесе жолдамаға, ал кəсiпшiлiк аң аулау кезiнде –
кəсiпшiлiк журналына нақты олжаланған жануарлар туралы 
белгi жасайды. 

Мынадай жағдайларда: 
1) жануарлар дүниесiн қорғауды уəкiлеттi органның жəне

оның мамандандырылған ұйымдарының лауазымды тұлғалары, 
сондай-ақ аңшылық шаруашылығы ұйымының қорықшылар 
қызметi жүзеге асырған; 

2) адамның денсаулығына жəне өмiрiне қауіп төнген, ауыл
шаруашылығы мен үй жануарларына айтарлықтай залал келтi-
рiлген; 

3) жануарлардың басқа түрлерiн аулауға рұқсаты болған
кезде қасқырлар мен шибөрiлердi олжалауға рұқсат талап етiл-

мейдi. 
Аң аулау: 
1) тегiс ұңғылы аңшылық атыс қаруын;
2) құстардан басқасына, ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруын;
3) қолдан ��жасалған ��құралдарды ��(қысқыш ���қапқандарды,

құстар мен ұсақ аңдарды ұстайтын тұзақтарды, салмақты қыс-

қышты, қаусырманы); 
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4) иттер мен қыран құстарды қолданып жүргiзiледi.
Iрi жыртқыш жануарларды жəне саны реттеуге жататын 

жануарларды аулау мерзiмiнен тыс олжалау Қазақстан Респуб-

ликасының заңнамасы талаптарының негiзiнде жүргiзiледi. 
Жолдаманың күшi қолданылатын аумақтан тыс жерде аңшы 

иттердi iздеген жəне шақырған кезде аңшы оғы алынып тас-

талған жəне бөлшектелген аңшылық атыс қаруымен болады. 
Жолдаманың күшi қолданылатын аймақтан тыс жерде 

жараланған тұяқты жануарлардың, аюлар мен қасқырлардың 
iзiне түсуге жəне оларды жинап алуға жараланған жануар 
жүрген аң аулайтын жерлерде аңшылық шаруашылығы ұйы-

мының уəкiлеттi тұлғасының келiсiмiмен жол берiледi. 
Аң аулау аяқталғаннан кейiн, аң аулау аралығындағы үзi-

лiстерде, бiр жерден екiншi жерге көшкен кезде, сондай-ақ 
уəкiлеттi тұлғалар аң аулаудың заңдылығын тексеруi кезiнде 
аңшы аңшылық атыс қаруын оғы алынған күйге келтiредi. 

Мылтық қарудың оқ ұясында жəне оқшантайында патрон 
болмаған кезде оғы алынып тасталған болып есептеледi. 

Ен салынған (сақина, микрочип салынған) құстарды немесе 
сүтқоректiлердi олжалау кезiнде олжалаудың күнi мен орны 
көрсетiлген ақпарат, сақина, микрочип жəне басқа да белгiлер 
ғылым мен ғылыми-техникалық қызмет саласындағы басшы-

лықты жүзеге асыратын уəкiлеттi мемлекеттік органға одан əрі 
беру үшiн аңшылық шаруашылығы ұйымының уəкiлеттi тұлға-

сына немесе уəкiлеттi органның аумақтық органына тапсыры-

лады. 
Аң аулау мына жағдайларда:
1) аңшы куəлiгiнсiз;
2) атыс қаруын сақтау мен пайдалану құқығын беретiн iшкi

iстер органдары рұқсатынсыз атыс қаруын қолданып; 

3) Қазақстан�� Республикасының ��заңдарында ��белгiленген
тəртiппен тiркеуден өткiзiлмеген аушы жыртқыш құстарды қол-

данып;
4) аң аулау ережелерiнде қолданылуы көзделмеген аулау

құралдарын пайдаланып;
5) аңшылық шаруашылығы субъектісімен шарт жасаспай

кəсiпшiлiк мақсатта;
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6) егер уəкiлеттi орган өзгеше белгiлемесе, аңшылық алқап-

тардың резервтiк қорында; 
7) елдi мекендердiң жерлерiнде, сондай-ақ олармен iргелес 

аумақтарда аң аулау ережелерiне сəйкес аңшылық атыс қаруын 
қолдану қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлмейтiн қашықтықта; 

8) уəкiлеттi органның рұқсатынсыз өнеркəсiп, көлiк, байла-

ныс, қорғаныс жерлерiнде; 
9) күйзелiстi жəне дəрменсiз жағдайдағы жануарларды 

(дауылдан, су тасқынынан, өрттен бас сауғалағандарды, су то-

ғандарынан өту кезiнде, көктайғақ кезiнде, аштықтан əлсiреген-

дердi, жусанды паналаған суда жүзетiн құстарды); 
10) қозғағышын iске қосып, авиа-, авто-, мотокөлiк құрал-

дарын, қарда жүретiн техниканы (қасқыр аулауды қоспағанда), 
шағын көлемдi кемелердi, түнде көру құралдарын, лазерлiк 
нысана көрсеткiштерiн, жарық беру жəне дыбыс шығару құрал-

дарын қолдана отырып, əуесқойлық (спорттық) мақсатта; 
11) алкогольден немесе есiрткiден масаң болу немесе өзге 

түрде улану жағдайларында; 
12) егін орағы аяқталғанға дейін ауыл шаруашылығы дақыл-

дары егілген жерлерде; 
13) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тəртіппен табиғатты пайдаланудың жекелеген түрлеріне жол 
берілетін аумақты қоспағанда, ерекше қорғалатын табиғи ау-

мақтарда; 
14) өзен құндызына, кəмшатқа, күзенге, ондатраға атыс қа-

руын қолданып; 
15) аңшылық иттердi құтқару үшiн iндердi қазуды қоспа-

ғанда, жануарлардың тұрағын бұзып жəне зақымдап; 
16) өзен құндызы тұрғызған бөгетті бұзып; 
17) пневматикалық, лақтыратын қаруды қолданып (жануар-

лар дүниесi объектілерін қозғалтпауға жəне егуге байланысты 
ғылыми-зерттеу жəне профилактикалық жұмыстарды жүргізу 
үшін садақтар мен арбалеттерді пайдаланудан басқа); 

18) сауыт бұзатын, өртегіш немесе жарғыш қуаты, ауыртпа-

лық орталығы ауыстырылған оқтары бар патрондарды қолда-

нып; 
19) тегiс ұңғылы аңшылық мылтығына қолдан жасалған ойық 

жиналмалы (қосалқыларды) ұңғыны қолданып; 
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20) бос жерлерді, су бетiндегі өсiмдiктердi жағумен, басқа да 
өсімдiктерді түбiрiмен қопарып жəне жойып; 

21) өздiгiнен атылатын қаруларды, қысқыштарды, қаусыр-

маларды, қапсырмаларды, кескiштердi қолданып; тұзақтар 
құрып, аулау орларын қазып; адам байқамайтын айқындаушы 
белгілерінсіз ірі қақпандарды, шатырларды, бастырмаларды, 
iлмектердi, найзаларды, құс желiмін орнату жолымен, түтін 
салып, жылтыр мұзға, қатқыл мұзға, терең қарға жəне топырағы 
жабысқақ сортаңға, шабылған қамысқа айдап шығарып, қоңыр 
аюды, тұяқты жануарларды жəне құстарды аулау кезiнде қақ-

панды қолданып, қоршауға алып, тағамен аулап; 
22) торларды қолданып; су құю арқылы iннен шығарып 

(уəкiлеттi органның ведомствосымен келісу бойынша жануар-

ларды интродукциялау, реинтродукциялау, будандастыру неме-

се еріксіз ұстау үшін оларды аулауды қоспағанда); 
23) жарылғыш құрылғыларды, химиялық жəне улы заттарды 

қолданып тышқан тектес кемiргiштердi (сарышұнақтарды, сұр 
егеуқұйрықтарды, аламандарды) жойған кезде, сондай-ақ 
жануарлардың құтыру эпизоотиясы жəне басқа аурулары жағ-

дайларында улы химикаттарды қолдануды қоспағанда; 
24) жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсатта не-

месе жолдамада көрсетілген жануарлар санынан асырып; 
25) жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсатта не-

месе жолдамада көрсетілмеген жануарлардың басқа түрле- 

рін; 
26) аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасынсыз; 
27) аулап алу объектісі болып табылатын жануарлар түрле-

ріне, басқа елдерден əкелінген жыртқыш қыран құстарды пай-

далана отырып; 
28) еркекүйрекке көктемгі аң аулау кезінде еліктіруші үй-

рексіз немесе тұлыпсыз; 
29) тұяқты жануарларды жəне қоңыр аюды аулау кезінде 

қорықшының немесе жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн мо-

лайту жəне пайдалану жөніндегі мемлекеттік инспектордың еріп 
жүруінсіз; 

30) əуесқойлық (спорттық) мақсатта суырға калибрі бес 
бүтін оннан алты миллиметрлік бүйірден (сақиналы) тұтандыр-

ғыш патронды ойықты қару қолданып; 
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31) тыныштық сақтау аймақтарында жəне өсiмiн молайту 
учаскелерінде аң аулауға тыйым салынады. 

Балық  аулаудың түсінігі, түрлері, балық аулауға қойы-

латын шектеулер.  09 шілде 2004 жылғы Қазақстан Респуб-

ликасының «Жануарлар дүниесін қорғау, молайту жəне пайда-

лану» туралы заңына сəйкес,  Балық аулау дегеніміз – балық 
ресурстарын жəне басқа да су жануарларын аулау. 

Балық аулау мынадай түрлерге бөлінеді: 
1) кəсіпшілік балық аулау – балық ресурстарын жəне басқа 

да су жануарларын бір мезгілде көп мөлшерде аулауға мүм-

кіндік беретін жəне (немесе) су айдынының (кəсіпшілік аулау 
құралдарымен) бір бөлігін қамтитын, бөліп тұратын аулау 
құралдарымен мекендеу ортасынан балық ресурстарын жəне 
басқа да су жануарларын алып қоюды қамтамасыз ететін ке-

шенді процесс. Кəсіпшілік балық аулау кəсіпкерлік қызмет 
мақсатында жүзеге асырылады. 

Кəсіпшілік балық аулау жағалауда жəне теңізде аулау 
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жағалауда аулау – бекітіліп берілген балық шаруашылығы 
су айдындарында жəне (немесе) учаскелерінде жүзеге асыры-

латын балық ресурстарын жəне басқа да су жануарларын ау- 

лау. 
Теңізде аулау – бекітіліп берілген учаскелер шегінен тыс су 

айдындарының (теңіздердің, көлдердің) ашық бөлігінде жүзеге 
асырылатын балық ресурстарын жəне басқа да су жануарларын 
аулау. 

2) əуесқойлық (спорттық) балық аулау – бір-бірлеп аулауға 
ғана (кəсіпшілік емес аулау құралдары) мүмкіндік беретін аулау 
құралдарымен жүзеге асырылатын, спорттық жəне эстетикалық 
қажеттіліктерді қанағаттандыру, спорттық жарыстарды өткізу 
мақсатында, сондай-ақ аулап алынған өнімді жеке тұтыну үшін 
балық ресурстарын жəне басқа да су жануарларын аулау 

3) ғылыми-зерттеу үшін аулау – жануарлар дүниесін қорғау, 
өсімін молайту жəне пайдалану саласында ғылыми зерттеулер 
жүргізу мақсатында балық ресурстары мен басқа да су жа-

нуарларын аулау. 
4) бақылау үшін аулау – ихтиофаунаның жай-күйін бақы-

лау, балық ресурстарын жəне басқа да су жануарларының өсімін 
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молайту тиімділігін, шабақтардың өнімділігін, су айдында-

рының балық өнімділігін айқындау мақсатында балық ресурс-

тарын жəне басқа да су жануарларын аулау; 
5) мелиорациялық аулау – жаппай аулауды, арзан бағала-

натын балықтар түрлерін аулауды, қырылу қаупі бар су 
айдындарындағы жəне (немесе) учаскелеріндегі аулауды қоса 
алғанда, су айдындарының балық өнімділігін арттыруға, балық 
ресурстарын жəне басқа да су жануарларын сақтауға жəне 
олардың мекендеу əрі көбею жағдайларын жақсартуға бағыт-

талған балық ресурстарын жəне басқа да су жануарларын аулау. 
Жаппай аулау – су айдынындағы балық ресурстарының жəне 
басқа да су жануарларының бүкіл кəсiпшiлiк қорын алып қою 
немесе балықтардың жеке түрлерінің кəсiпшiлiк қорын немесе 
экологиялық тобын алып қою. Жаппай аулау мелиорациялық 
аулау ретінде жəне ғылыми-зерттеу мақсаттар үшін қолданылуы 
мүмкін. 

6) өсімін молайту мақсатында аулау – балық ресурстарының 
жəне басқа да су жануарларының өсімін молайту мақсатында 
оларды аулау. 

Кəсiпшiлiк балық аулау құқығы жеке жəне заңды тұлға-

ларға: 
1) жануарлар дүниесiн пайдалануға рұқсаты; 
2) балық шаруашылығын жүргізуге жергілікті атқарушы ор-

ганмен жасалған шарты болған кезде берiледi.  
Мына жағдайларда: 
1) бөгеттердiң, шлюздердiң жəне көпiрлердiң жанында, 

көлдердi өзара жəне негiзгi өзенмен жалғастыратын тармақ-

тарда, мелиорациялық жүйелердiң жеткiзу арналары мен бұры-

лыстарында, балық аулау ережелерiнде белгiленген шекаралар-

дан тыс өзендер мен арналардың сағалары алдында; 
2) балық аулау ережелерiнде көзделмеген балық аулау 

құралдарымен; 
3) тиісті ғылыми ұйымдар берген, мемлекеттік экологиялық 

сараптамаға жататын биологиялық негіздеменің негізінде уəкі-
летті орган белгілейтін мерзімдерде жəне орындарда қысқы ке-

зеңде балықтардың қыстайтын шұңқырларында, уылдырық ша-

шу кезінде уылдырық шашатын жерлерде жəне өзге де учаске-

лерде; 
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4) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тəр-

тiппен тiркелмеген жəне тiркеу нөмiрлерi көрсетiлмеген жүзу 
құралдарымен; 

5) жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсатқа сəй-

кес ұйымның атауы жəне балық аулау құралдарының өлшемдері 
көрсетiлген жапсырмалары жоқ кəсіпшілік балық аулаудың 
балық аулау құралдарымен; 

6) теңiзде жəне өзендерде бекiре балықтарды аулауға арнал-

ған құрылған аулау құралдарымен; 
7) алкогольден немесе есiрткiден масаң болу немесе өзге 

түрде улану жағдайларында; 
8) балық аулау ережелерімен, шектеулермен жəне тыйым-

дармен жол берілмейтін тəсiлдермен; 
9)  аулау құралдары өзеннің немесе өзен тармағы енінің үштен 

екіден астамын қамтыса; 

10) құрмалы аулау құралдарын шахматтық тəртiппен, вен-

терлер мен секреттерді өзендер мен бастаулардың, құятын 
каналдардың сағасынан бес жүз метр радиуста орнатумен; 

11) кəсiпшiлiк балық аулауды жүзеге асыру кезінде бөгет-

терден, шлюздер мен көпірлерден бес жүз метрден жақын қа-

шықтықта; 
12) тиісті ғылыми ұйымдар берген, мемлекеттік экология-

лық сараптамаға жататын биологиялық негіздеменің негізінде 
уəкілетті орган белгілейтін орындарда жəне мерзімдерде балық 
ресурстарының жəне басқа да су жануарларының көбеюі ке-

зеңінде олардың шоғырлану орындары мен өрістеу жолдарын- 

да; 
13) жарылғыш құрылғыларды, химиялық жəне улы заттар-

ды, сондай-ақ атыс қаруын пайдаланумен; 
14) уəкілетті органның рұқсатынсыз кəсіпшілік жəне кəсіп-

шілік емес балық аулау құралдарының түрлері мен тəсілдерін 
қолдануға рұқсат берілген тізбеге енгізілмеген балық аулау 
құралдарының түрлері мен тəсілдерін қолданумен балық аулау-

ға тыйым салынады. 
Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғау саласындағы 

мемлекеттік басқару мен бақылау.  
Жануарлар дүниесiн пайдалануға рұқсат беру жөнiндегi 

уəкiлеттi орган:  
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– жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайда-

лану саласында,  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-

шылығы министрлiгiнiң Орман шаруашылығы жəне
жануарлар дүниесі комитеті – арнайы мемлекеттік
құзіретті орган болып табылады. Оның негізі қыз-

меті болып келесілер танылады:
1) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауналар мен флора-

лардың түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияны 
қолдана отырып сəйкес жануарлар түрлерін Қазақстан Респуб-

ликасының аумағына əкелуге жəне Қазақстан Республикасының 
аумағынан əкетуге рұқсаттар береді;

2) аңшы куəлігін беру жөніндегі есептіліктің нысанын бел-

гілейді;
3) бақылау үшін аулауды, интродукциялау, реинтродукция-

лау жəне будандастыру мақсатында аулауды жүзеге асырады, 
балықтың қырылу қаупі бар су айдындарында жəне (немесе) 
учаскелерінде аулауды ұйымдастырады;

60) жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды,
будандастыруды жүргізуге, сондай-ақ жануарлар дүниесін пай-

далануға рұқсаттар береді;
61) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдала-

ну саласындағы ғылыми-зерттеулер мен жобалау-іздестіру жұмыс-

тарын жүргізуді ұйымдастырады жəне (немесе) қамтамасыз етеді;
62) жануарлар дүниесін мемлекеттік есепке алуды, оның

кадастры мен мониторингін жүргізуді ұйымдастырады;
63) ғылыми ұсынымдар негізінде балықтардың болмай

қоймайтын қырылуына əкеп соғатын қырылу қаупі туындаған 
жəне су объектілерін немесе олардың бөліктерін ағымдағы ба-

лық шаруашылығын мелиорациялауды жүргізу жолымен мұн-

дай қауіпті жою мүмкін болмаған жағдайларда балықтарды 
мелиорациялық аулау туралы шешім қабылдайды;

64) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайда-

лану, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында-

ғы мемлекеттік саясатты іске асырады; 

65) су жинау құрылыстарына балықтарды қорғау құрылғы-

ларын орнатуға келіседі;
66) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен жануар-

лар дүниесі объектілерін алу лимиттерінің шегінде ғылыми 
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зерттеулер бағдарламаларына сəйкес ғылыми зерттеулер үшін 
жануарлар дүниесі объектілерін алу квотасын белгілейді;

67) интернет-ресурста зоологиялық коллекциялар тізілімін
жүргізеді, орналастырады жəне тоқсан сайын жаңартады;

68) жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдын-

дарының жəне (немесе) учаскелерінің тізбесін əзірлейді;
69) балық шаруашылығын жүргізуге жəне балық аулауға

шарттар жасайды;
70) жануарларды ��интродукциялауды, ��реинтродукциялау-

ды жəне будандастыруды жүзеге асыру тəртібінің сақта- 

луына мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асы-

рады;
71) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қор-

ғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы заңнамасы та-

лаптарының сақталуын айқындау мақсатында жануарлар дүние-

сін пайдаланушылардың қызметін тексереді;
72) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайда-

лану саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды 
жүзеге асырады;

73) Аңшылықты, балық шаруашылығын жүргізу қағидала-

рының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
74) Аңшылық жəне балық аулау қағидаларының сақталуына

бақылауды жүзеге асырады;
75) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пай-

далану саласындағы нормативтердің сақталуына бақылауды жү-

зеге асырады;
76) жануарларды еріксіз немесе жартылай ерікті жағдай-

ларда ұстау тəртібінің, сондай-ақ зоологиялық коллекциялардың 
сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

77) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пай-

далану жөніндегі іс-шаралардың орындалуына бақылауды жүзе-

ге асырады;
78) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қор-

ғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы заңнамасының 
бұзылуы анықталған кезде Қазақстан Республикасының заңна-

масында белгіленген тəртіппен жануарлар дүниесін пайдалану-

шының қызметін тоқтата тұрады немесе қызметіне тыйым салу 
туралы ұсыныс енгізеді;
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79) жеке жəне заңды тұлғалардың аңшылық жəне балық 
шаруашылығын жүргізу шартының орындалуына бақылауды 
жүзеге асырады; 

80) жануарлар дүниесін пайдалануға белгіленген шектеулер 
мен тыйым салулардың сақталуына бақылауды жүзеге асырады; 

81) балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама береді; 
82)  биологиялық негіздеменің негізінде бекітіліп берілген 

балық шаруашылығы су айдынында жəне (немесе) учаскесінде, 
жануарлар дүниесін пайдаланушылар арнайы пайдалану кезiнде 
жүргізген балық шаруашылығы мелиорациясын, балық ресурс-

тарының жəне басқа да су жануарларының кəсіпшілік қорының 
деректерін жыл сайын түзетуді келіседі; 

83) облыстың жергілікті атқарушы органының аңшылық 
алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын жəне (не-

месе) учаскелерiн бекiтiп беру туралы шешiмiн келіседі; 
84) «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пай-

далану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Респуб-

ликасының заңы 17-бабының 1 жəне 2-тармақтарында көрсетіл-

ген шаруашылықты жəне өзге де қызметті жүзеге асыратын 
субъектілер əзірлейтін техникалық-экономикалық негіздемені 
жəне жобалау-сметалық құжаттаманы келіседі; 

85) жеке жəне мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың жеке 
меншiгiндегі немесе уақытша жер пайдалануындағы жер учас-

келерiнде толығымен орналасқан аңшылық алқаптар, сондай-ақ 
жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне 
(немесе) учаскелерін олардың өтiнiмдерi бойынша оларға кон-

курссыз бекітіп беру туралы облыстық жергілікті атқарушы 
органға ұсыныс енгізеді;  

86) бекітіп беру бойынша конкурсқа қойылатын жергілікті 
маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының жəне 
(немесе) учаскелерінің тізбесін келіседі; 

87) өсімдіктер дүниесі объектілерінің, олардың бөліктері 
мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетін жəне құрып 
кету қаупі төнген санаттарға жатқызылған өсімдіктер түрлерін 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне одан тыс 
жерлерге əкетуге рұқсаттар береді. 

88) балық шаруашылығы су айдындарының резервтiк қо-

рында жəне (немесе) учаскелерiнде жəне аңшылық алқаптарда 
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жануарлар дүниесінің өсімін молайту мен мемлекеттік есепке 
алуды ұйымдастырады жəне қамтамасыз етедi; 

89) рекреациялық балық аулау аймағын белгілейді; 
90) балық шаруашылығы учаскелерінің шекараларын белгі-

леуді, ұйықтарды (ұйықтық учаскелерді) ашуды жəне жабуды 
жүзеге асырады; 

91) балық шаруашылығы су айдындарында жəне (немесе) 
учаскелерінде балық аулауға тыйым салынған кезеңде, сондай-

ақ балық аулауға тыйым салынған жерлерде қозғалтқыштары 
қосылған су көлігінің барлық түрлерінің жүруін келіседі.  

 

Жануарлар дүниесін қорғау жəне пайдалану туралы 
заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық 

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
туралы заңнаманы бұзумен келтірілген зиянды өтеу мөлшерін 
бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 
4 қыркүйек №1140 қаулысымен реттеледі. 

Жануарлар дүниесі объектілерін сақтау мақсатында тыйым 
салынады: 

– Өсімдіктерді жою жəне жануарлардың тіршілік ету орта-

сының жай-күйін нашарлататын басқа да əрекеттерге: 
– Жануарлардың ұялары мен індерін бұзып, қиратуға, жұ-

мыртқаларын жинауға: 
– Көбею маусымында балықтардың уылдырығы жəне суда 

жүзетін құстардың жаппай ұя салу орындары деп белгі-
ленген орындарда моторлары оталулы катерлермен, мо-

торлы қайықтармен жəне басқа да жүзгіш құралдармен 
жүзуге; 

– Уəкілетті органмен келіспестен жабайы тұяқты жануар-

лар мен топтық құстардың мекенінен ұшақтардың, 
тікұшақтардың жəне өзге де ұшатын құралдардың бір 
километрден төмен ұшуына: 

– Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімінсіз сирек 
кездесетін жəне құрып кету қаупі төнген жануарлар түр-

лерін алып қоюға: 
– Жануарлар дүниесі объектілерін жануарлар дүниесін 

пайдалану рұқсаттамасында көрсетілген мерзімдерден 
тыс уақытта жəне белгіленген лимиттен артық аулауға: 
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– Жануарлар дүниесі объектілерін аңшылық жəне балық 
аулау ережелерінде көзделмеген құралдар, əдіс-тəсіл-

дерді пайдалану арқылы аулауға: 
– Жануарлар дүниесі объектілерін жарылғыш заттар мен 

улы химикаттар қолдана отырып аулауға: 
– Уəкілетті органның рұқсатынсыз жануарларды жерсін-

діруге жəне будандастыруға, сондай-ақ қайтадан көн-

діктірілген жануарларды алып қоюға тыйым салынады. 
Егер осы аталған талаптар орындамаса, Экологиялық ко-

дексте көзделген жауапкершілікке тартылады. 
 

Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы 
Қызыл кітап – Қазақстан Республикасының аумағында 

жануарлар мен өсiмдiктердiң сирек кездесетiн жəне құрып кету 

қаупi төнген түрлерiнiң жай-күйi туралы мəлiметтер жиын-

тығын, оларды зерделеу, қорғау, өсiмiн молайту жəне орнықты 
пайдалану жөнiндегi қажетті шараларды қамтитын, жануарлар 
мен өсiмдiктердiң сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi 
төнген түрлерi тiзбесiнiң суретті басылымы болып табылады. 
Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы – сонымен бiр мез-

гiлде жануарлар мен өсiмдiктер əлемi мемлекеттiк кадастрының 
құрамдас бөлiгi.   

Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына жануарлар 
(омыртқалылар жəне омыртқасыздар) мен өсiмдiктердiң (жо-

ғары жəне төмен) Қазақстан Республикасының аумағында құр-

ғақта, суда, атмосферада жəне топырақта, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының құрлықтағы қайраңын жəне айрықша эконо-

микалық аймағын тұрақты немесе уақытша табиғи еркiндiк жай-

күйiнде мекендейтiн сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi 
төнген түрлерi (шағын түрлерi, популяциялары) енгiзiледi.  

Саны жəне орнықты тiршiлiк ету жағдайлары олардың өсi-
мiн молайту мен табиғи еркiндiк жай-күйiнде тектiк қорын 
сақтау қаупiн болдырмайтын шегiне дейiн қалпына келтiрілген 
жануарлар мен өсiмдiктердiң түрлерi (шағын түрлерi, популя-

циялары) Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабынан алып 
тастауға жатады. 

 Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы екi томнан 
тұрады: жануарлар (1-том) жəне өсiмдiктер (2-том). Əр том бiр 
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кiтап немесе бiрнеше бөлiктер (бөлiмдер топтары немесе жеке 
бөлiмдер бойынша) түрiнде шығарылуы жəне қосымша ретiнде 
– жануарлар мен өсiмдiктердiң құрып кеткен түрлерiнiң жəне 
шағын түрлерiнiң аннотация жазылған тiзбесiн, Қазақстан Рес-

публикасының Қызыл кiтабы туралы ереженiң жəне жануарлар 
мен өсiмдiктердiң сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi төн-

ген түрлерi жөнiндегi басқа да нормативтiк құқықтық кесiмдер-

дiң мəтiндерiн қамтуы мүмкін.  
Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы мемлекеттiк 

жəне орыс тiлдерiнде шығарылады, кез келген шетел тiлiне 
аударылуы мүмкiн.  

Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына жазылған жа-

нуарлар мен өсiмдiктердiң əрбiр түрi (шағын түрi, популяциясы) 
үшiн мынадай негiзгi деректер келтiрiледi: түрдiң латын, қазақ 
жəне орыс тiлдерiндегi атауы; мəртебесi; сыртқы түрiнiң бей-

неленуi; Қазақстан Республикасында картаға түсiрiлген, бұрын 
жəне қазiргi таралуы; саны жəне оның өзгеру үрдiсi; лимит-

теудiң негізгі факторлары жəне саны мен ареалының өзгеру 
себептерi; жасанды, ерiксiз жəне мəдени жағдайларда өсiру 
мүмкiндігі туралы мəлiметтер; Қазақстан Республикасының 
аумағын мекендейтiн популяцияның (популяциялардың) түрдiң 
тектiк қорын сақтаудағы рөлi; қорғаудың қабылданған жəне 
қажетті шаралары; ақпарат көздерi. Қажет болған жағдайларда 
сондай-ақ организм дамуының жасы мен маусымдық ерекшелiк-

терiне тəн (құрт, жұмыртқа салу, қуыршақ, өсiмдiк бөлiктерi 
жəне басқалар) бейнелеу де келтірiледi. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1.  Жануарлар дүниесінің түсінігі, белгілері, атқаратын қызметі. Жа-

нуарлар дүниесін санаттарға бөлу. 
2.  Жануарлар дүниесін құқықтық қорғау жəне қорғауға қойылатын 

экологиялық талаптар.  
3. Жануарлар дүниесін пайдалану, түсінігі мен түрлері.  
4. Аң аулау жəне аң аулау шаруашылығын жүргізуді құқықтық реттеу.  
5. Аң аулауға рұқсат беру шарты мен тəртібі. Балық аулау мен ба- 

лық шаруашылығын ұйымдастыруды жəне жүргізуді құқықтық рет-

теу.   
6. Жануарлар дүниесін ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз 

ететін мемлекеттік құқықтық механизм. 
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7. Жануарлар дүниесін пайдалану жəне қорғау саласындағы мемлекет-

тік басқару мен бақылау.
8. Балық аулау мен балық шаруашылығын ұйымдастыруды жəне

жүргізуді құқықтық реттеу.
9. Жануарлар дүниесіне келтірілген зиянды өтеу, жануарлар дүниесін

қорғау жəне пайдалану туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық.
10. Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы, жануарлар дүниесін

қорғаудағы ролі.

Қолдануға ұсынылған əдебиеттер:
1. Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы�

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі №593 Заңы.
2. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану�

саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын�

уəкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адам-

дарының, сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың жа-

нуарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын, айырым белгі-
лері бар (погондарсыз) нысанды киімді киюге құқығы бар жұ-

мыскерлерінің тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы�

Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2015 жылғы 25 ақпандағы
№18-04/128 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет министр-

лігінде 2015 жылы 27 наурызда №10546 тіркелді.
3. Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк қорғау туралы ереженi бекiту�

туралы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің�

м.а. 2015 жылғы 27 ақпандағы №18-03/146 бұйрығы. Қазақстан�

Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 10 сəуірде
№10700 тіркелді.

4. Аңшы, балықшы жəне қорықшы куəліктерінің нысанын жəне оны�

беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ауыл�

шаруашыығы министрінің 2010 жылғы 29 сəуірдегі №301 бұйрығы.�
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 2010 жылғы 25 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің�

тізіліміне�№6261 болып енгізілді.

5. Қолдануға рұқсат етілген кəсіпшілік жəне кəсіпшілік емес балық 
аулау құралдарының түрлері мен тəсілдерінің тізбесін бекіту ту�

ралы� Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 16 қаңтардағы №18-04/17 бұйрығы. Қазақстан Республи�

касының� Əділет министрлігінде 2015 жылы 17 ақпанда №10266 тір�

келді.
6. Жануарлар дүниесiн қорғау жөнiндегi мемлекеттік инспекторлардың

жəне жануарлар дүниесiн қорғаумен айналысатын маманданды-

рылған ұйымдар инспекторларының арнайы құралдар мен қызметтік
қаруды қолдану, сондай-ақ қорықшылардың қызметтік қаруды қол-

дану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 24 мамырдағы №670 Қаулысы.
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7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң кейбiр 
мəселелерi Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сəуір-

дегі №310 Қаулысы. 
8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 

шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті туралы ережені 
бекіту туралы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орын-
басары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2016 жылғы 29 қыркүйектегі №408 бұйрығы. 
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15-тақырып 
 

ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН  
ТАБИҒИ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ ЖƏНЕ 
ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР 

 

 

 

Ерекше қорғалатын табиғи объектілер түсінігі, негізгі 
принциптері жəне құрамы. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың 
паспорты. Мемлекеттiк табиғи қорықтардың құқықтық режимі 
жəне негiзгi қызметi. Мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер 
ұғымы, құқықтық режимі жəне олардың негiзгi қызметi. Мемле-

кеттiк табиғи резерваттардың жəне биосфералық резерваттар 
құқықтық режимі. Мемлекеттiк зоологиялық парктер, мемлекет-

тiк ботаникалық бақ, дендрологиялық бақтардың құқықтық 
режимі. Мемлекеттiк табиғат ескерткiштердің құқықтық режимі.  
Мемлекеттiк табиғи қаумалдар, жіктелуі жəне құқықтық режимі. 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану кезіндегі 
экологиялық талаптар. 

 

Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың түсінігі, негіз-

гі принциптері жəне құрамы 

Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи 
аймақтар жəне мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілері 
туралы заңнамасы Қазақстан Республикасы Конституциясына 
негізделеді жəне «ҚР ерекше қорғалатын табиғи аймақтар тура-

лы» заңынан, ҚР Экологиялық кодексінен жəне басқа да норма-

тивтік құқықтық актілердан тұрады. Бұл заңдар ерекше қорға-

латын табиғи аймақтарды жəне мемлекеттік табиғи-қорық қоры-

ның объектілерін құру, кеңейту, қорғау, қалпына келтіру, 
орнықты пайдалану жəне басқару жөніндегі қоғамдық қатынас-

тарды реттеп отырады. 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақ – ерекше қорғау режимi 

белгiленген мемлекеттiк табиғи-қорық қорының табиғи кешен-
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дерi мен объектiлерi бар жер учаскелерi, су объектiлерi жəне 
олардың үстiндегi əуе кеңiстiгi. Ерекше қорғалатын табиғи ай-

мақтар жəне ондағы экологиялық, ғылыми, мəдени маңызы бар 
қоршаған орта объектілері ҚР ұлттық құндылығы болып табылады. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы негiзгi 
принциптер: 

1) биологиялық саналуандықты, бiрегей жəне типтiк ланд-

шафтарды сақтау мен қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн 
экологиялық желiнiң базалық құрамдас бөлiгi ретiнде ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар жүйесiн дамыту; 

2) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мем-

лекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау; 
3) мемлекеттiк табиғи-қорық қоры мен табиғи экологиялық 

жүйелердi сақтау; 
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылымды, мəде-

ниеттi, оқу-ағартуды, бiлiм берудi, туризмдi дамыту мақсатта-

рында пайдалану; 
5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланудың ақы-

лы болуы; 
6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы Қазақ-

стан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық; 
7) жеке жəне заңды тұлғалардың ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар саласындағы мiндеттердi шешуге қатысуы; 
8) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы ақпа-

раттың қолжетiмдiлiгi; 
9) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы ха-

лықаралық ынтымақтастық; 
10) үйлестіру кеңестерінің ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

саласындағы міндеттерді шешуге қатысуы болып табылады. 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мемлекеттiк табиғи-

қорық қоры объектiлерiнiң маңыздылығына байланысты рес-

публикалық немесе жергiлiктi маңызы бар санаттарға жатқы-

зылады. 
Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи ау-

мақтар құрылу мақсаттарына жəне қорғалу режимiнiң түрлерiне 
байланысты мынадай түрлерге бөлiнедi: 

1) мемлекеттiк табиғи қорықтар; 
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2) мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер; 
3) мемлекеттiк табиғи резерваттар; 
4) мемлекеттiк зоологиялық парктер; 
5) мемлекеттiк ботаникалық бақтар; 
6) мемлекеттiк дендрологиялық парктер; 
7) мемлекеттiк табиғат ескерткiштерi; 
8) мемлекеттiк табиғи қаумалдар; 
9) мемлекеттiк қорық аймақтары. 
3. Жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақ-

тар құрылу мақсаттарына жəне қорғалу режимiнiң түрлерiне 
байланысты мынадай түрлерге бөлiнедi: 

1) мемлекеттiк өңiрлiк табиғи парктер; 
2) мемлекеттiк зоологиялық парктер; 
3) мемлекеттiк ботаникалық бақтар; 
4) мемлекеттiк дендрологиялық парктер; 
5) мемлекеттiк табиғат ескерткiштерi; 
6) мемлекеттiк табиғи қаумалдар. 
 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың паспорты 
Қарауында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бар мемле-

кеттiк органдар əрбiр осындай аумақ бойынша белгiленген үлгiдегi 
паспортты толтырады жəне оны уəкiлеттi органда тiркейдi. 

Тiркелген паспорттың əрбiр данасы түпнұсқа болып табы-

лады. 
Республикалық жəне жергілікті маңызы бар ерекше қор-

ғалатын табиғи аумақтардың паспорттарын əзірлеу жəне тіркеу 
(қайта тіркеу) қағидаларын уəкілетті орган бекітеді. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың паспортында: 
1) түрi мен санаты көрсетiлген ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтың атауы; 
2) ерекше қорғалатын табиғи аумақты құру немесе кеңейту 

жөнiндегi мемлекеттiк орган актiсiнiң атауы, нөмiрi жəне қабыл-

данған күнi; 
3) қарауында ерекше қорғалатын табиғи аумақ бар мемле-

кеттiк органның атауы; 
4) заңды тұлға мəртебесi жоқ ерекше қорғалатын табиғи ау-

мақты қорғау жүктелген ұйымның атауы; 
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5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтың туристiк инфрақұ-

рылымы, географиялық координаттары, шекарасының сипатта-

масы, аумағының көлемi жəне күзет аймағы көрсетiлген карта-

схемасымен бiрге орналасқан жерi; 
6) ерекше қорғалатын табиғи аумақта орналасқан мемле-

кеттiк табиғи-қорық қоры объектiлерiнiң сандық жəне сапалық 
сипаттамасымен бiрге олардың тiзбесi; 

7) ерекше қорғалатын табиғи аумақтың функционалдық 
аймақтары жəне олардың күзет режимi түрлерi, жер учаскелерi-
нiң аралас меншiк иелерi мен жер пайдаланушылар, олардың 
күзет аймағындағы табиғат пайдалану жөнiндегi мiндеттемелерi 
мен ауыртпалықтары туралы мəлiметтер; 

8) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда қызметтiң рұқсат 
етiлген жəне тыйым салынған түрлерi, сондай-ақ жекелеген 
қызмет түрлерiне қойылған шектеулер; 

9) келiп көру ережесi, жұмыс режимi, рекреациялық жүкте-

ме көрсетiледi. 
Түрiне жəне функционалдық аймақтарға бөлiнуiне байла-

нысты бүкiл ерекше қорғалатын табиғи аумақта немесе оның 
арнайы бөлiнген аймақтары мен учаскелерiнде мынадай күзет 
режимiнiң түрлерi енгiзiледi: 

1) кез келген шаруашылық қызметке, сондай-ақ мемлекеттiк 
табиғи-қорық қорының табиғи кешендерi мен объектiлерiнiң 
табиғи жай-күйiн бұзатын өзге де қызметке тыйым салуды 
көздейтiн қорық режимi; 

2) шаруашылық жəне өзге қызметтiң жекелеген түрлерiне 
белгiлi бiр мерзiмге немесе маусымдар бойынша толық тыйым 
салуды немесе шектеудi көздейтiн қаумалдық режим; 

3) табиғи кешендердi шектеулi пайдалануды, сондай-ақ жер 
учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың 
шаруашылық қызметтiң дəстүрлi түрлерiн мемлекеттiк табиғи-

қорық қорының табиғи кешендерi мен объектiлерiне зиянды 
əсер етпейтiн тəсiлдермен жəне əдiстермен жүргiзуiн көздейтiн 
шаруашылық қызметтiң реттелмелi режимi. 

Қоршаған ортаға зиянды əсерлердiң алдын алу жəне оларды 
жою мақсатында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда күзету 
мен қорғау жүргізілуі мүмкін. 
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Күзету: 
1) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы Қазақ-

стан Республикасы заңнамасын бұзушылықтың жолын кесу 
мақсатында аумақты қарауылдауды, оның iшiнде жер жəне əуе 
көлiгiн қолданып қарауылдауды; 

2) өрттердiң алдын алуды, оларды байқауды жəне сөндiрудi; 
3) суды ластанудан, былғанудан жəне сарқылудан күзетудi 

қамтиды. 
3. Қорғау: 
1) судың зиянды əсерiнiң алдын алуды жəне жоюды; 
2) өсiмдiктердi қорғауды, зиянды жəндiктер мен орман ау-

рулары ошақтарын дер кезiнде анықтауды жəне оларға қарсы 
күресудi, санитарлық жəне басқа мақсаттарда ағаш кесудi 
(жолдар салуға байланысты орман жолдарын тарту, өртке қарсы 
жыралар қазу кезiнде орманды тазарту); 

3) iндеттер мен эпизоотиялардың алдын алу мақсатында ха-

лықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы мен 
ветеринарлық мониторингтi қамтамасыз етудi, жануарлар санын 
реттеудi; 

4) жердi эрозиядан қорғауды қамтиды. 
Қазіргі кезде Жер шарында адамның аяғы тимеген жəне іс-

əрекетінің əсеріне ұшырамаған алқаптар жоқтың қасы. Деген-

мен де табиғаттың бастапқы табиғи қалпы сақталған немесе 
антропогендік факторлардың ықпалы онша байқала коймаған 
экожүйелердің біраз бөлігін табиғи эталон ретінде сақтап 
қалудың маңызы зор. Өйткені мұндай аумақтар антропогендік 
факторлар көбірек ықпал еткен аймақтармен салыстыру үшін 
қажет. Халықаралық қабылданған ережелерге сəйкес əрбір мем-

лекеттің жалпы жер аумағының 10%-ы ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар мəртебесін алуы қажет. Біздің елімізде ерекше 
корғалатын табиғи аумақтардың негізгі түрі – мемлекеттік 
табиғи қорықтар. Мемлекеттiк табиғи қорық – табиғат қорғау 
жəне ғылыми мекеме мəртебесi бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақ, оның қызметiнiң мақсаты өзiнiң аумағындағы табиғи 
процестер мен құбылыстардың табиғи барысын, өсiмдiктер мен 
жануарлар дүниесi объектiлерiн, өсiмдiктер мен жануарлардың 
жекелеген түрлерi мен қауымдастықтарын, əдеттегi жəне 
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бiрегей экологиялық жүйелердi сақтау мен зерделеу жəне 
оларды қалпына келтiру болып табылады. 

2. Мемлекеттiк табиғи қорықтардың негiзгi қызметiне: 
1) мемлекеттiк табиғи қорық пен оның күзет аймағының 

биологиялық саналуандығын қорғау жəне қалпына келтiру 
режимiн қамтамасыз ету; 

2) Табиғат жылнамасын жүргiзудi қоса алғанда, мемлекеттiк 
табиғи-қорық қорының экологиялық жүйелерiн, объектiлерiн 
зерделеу жəне олардың мониторингi жөнiнде ғылыми зерттеу-

лер ұйымдастыру жəне жүргiзу; 
3) экологиялық-ағартушылық қызметтi жүргiзу; 
4) мемлекеттiк табиғи қорықтың экологиялық жүйелерiне 

зиянды əсер етуi мүмкiн шаруашылық жəне өзге объектiлердi 
орналастыру жобалары мен схемалары мемлекеттiк экология-

лық сараптамасына қатысу; 
5) мемлекеттiк табиғи қорық пен оның күзет аймағының 

аумағын экологиялық-ағартушылық, ғылыми жəне шектеулi 
туристiк мақсаттарда пайдалануды реттеу жатады. 

Қорықтар ғылыми мекемелер қатарына жатады. Қорық 
аумағында ешқандай шаруашылық жұмыстары жүргізілмейді, 
онда тек ғылыми-зерттеу жұмыстары ғана жүргізіледі. Сондық-

тан қорық аумағында жоғары білімі бар арнайы мамандар 
ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Қазір Қазақстанда 
10 мемлекеттік табиғи қорық бар. Қорық аумағындағы барлық 
табиғат байлықтары түгелдей катаң түрде қорғалады. Сонымен 
бірге қорықтар белгілі бір экожүйелерді қорғау мақсатында ар-

найы ландшафтылы аумақтарда ұйымдастырылады. Мысалы, 
шөлді, далалы, су-батпақты жəне т.б. экожүйелердің қорықтары 
деп бөлінеді. Қазақстанда қазіргі уақытта 10 қорық ұйымдасты-

рылған. Қазақстандағы қорықтардың барлық ауданы 1 610 973 га. 
 

# Атауы Құрылған 
жылы 

Көлемі, 
га 

Орналасқан жерi 

1 2 3 4 5 

1 Ақсу-Жабағылы 
мемлекеттiк табиғи 
қорығы 

1926 131 934 Оңтүстік Қазақ-

стан облысы жəне 
Жамбыл облысы 

2 Алматы мемлекеттiк 
табиғи қорығы 

1931 71 700 Алматы облысы  
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1 2 3 4 5 

3 Наурызым мемлекет-
тiк табиғи қорығы 

1931 191 381 Қостанай облысы  

4 Барсакелмес мемле-
кеттiк табиғи қорығы 

1939 160 826 Қызылорда облы-
сы  

5 Қорғалжын мемле-
кеттiк табиғи қорығы 

1968 543 171 Ақмола облысы 

жəне Қарағанды 
облысы 

6 Марқакөл мемлекет-
тiк табиғи қорығы 

1976 102 979 Шығыс Қазақстан 
облысы  

7 Үстірт мемлекеттiк 
табиғи қорығы 

1984 223 342 Маңғыстау облы-
сы  

8 Батыс Алтай мемле-
кеттiк табиғи қорығы 

1992 86 122 Шығыс Қазақстан 
облысы  

9 Алакөл мемлекеттiк 
табиғи қорығы 

1998 65 217,9 Алматы облысы 

жəне Шығыс 
Қазақстан облысы 

10 Қаратау мемлекеттiк 
табиғи қорығы 

2004 34 300 Оңтүстік 
Қазақстан облысы  

    

Мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер ұғымы жəне олар-

дың негiзгi қызметi 
Мемлекеттiк ұлттық табиғи парк – ерекше экологиялық, 

ғылыми, тарихи-мəдени жəне рекреациялық құндылығы бар 
мемлекеттiк табиғи-қорық қорының бiрегей табиғи кешендерi 
мен объектiлерiнiң биологиялық жəне ландшафтық саналуан-

дығын сақтауға, оларды табиғат қорғау, экологиялық-ағарту-

шылық, ғылыми, туристiк жəне рекреациялық мақсаттарда 
пайдалануға арналған табиғат қорғау жəне ғылыми мекеме 
мəртебесi бар ерекше қорғалатын табиғи аумақ. 

Мемлекеттiк ұлттық табиғи парктердiң негiзгi қызметiне: 
1) мемлекеттiк табиғи-қорық қорының табиғи кешендерiн, 

бiрегей жəне эталондық табиғи учаскелерiн, объектiлерiн, та-

биғи жəне тарихи-мəдени мұраны сақтау; 
2) мемлекеттiк ұлттық табиғи парк пен оның күзет айма-

ғының күзет режимiн қамтамасыз ету; 
3) экологиялық ағартушылық; 
4) биологиялық саналуандықты сақтаудың ғылыми əдiсте-

рiн əзiрлеу; 
5) Табиғат жылнамасы бойынша экологиялық жүйелер мен 

жекелеген табиғи объектiлердiң мониторингiн жүргiзу; 
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6) мемлекеттiк табиғи-қорық қорының бүлiнген табиғи 
кешендерiн, объектiлерiн, табиғи жəне тарихи-мəдени мұра 
объектiлерiн қалпына келтiру; 

7) мемлекеттiк ұлттық табиғи парк пен оның күзет айма-

ғының аумағын экологиялық-ағартушылық, ғылыми, рекреация-

лық, туристiк жəне шектеулi шаруашылық мақсаттарда пайда-

лануды реттеу жатады. 
Ұлттық парк – ерекше экологиялық, ғылыми, тарихи-

мəдени жəне рекреациялық құндылығы бар мемлекеттiк табиғи-

қорық қорының бiрегей табиғи кешендерi мен объектiлерiнiң 
биологиялық жəне ландшафтық саналуандығын сақтауға, олар-

ды табиғат қорғау, экологиялық-ағартушылық, ғылыми, турис-

тiк жəне рекреациялық мақсаттарда пайдалануға арналған таби-

ғат қорғау жəне ғылыми мекеме мəртебесi бар ерекше қорға-

латын табиғи аумақ. 
Мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер аумағы: 
1) қорық режимi; 
2) экологиялық тұрақтандыру; 
3) туристiк жəне рекреациялық қызмет; 
4) шектеулi шаруашылық қызмет аймақтарына бөлiнедi. 
Ұлттық табиғи парктердің қорықтардан айырмашылығы – 

туристер мен тынығушылардың кіріп көруіне рұқсат етіледі. 
Бірақ олардан табиғатты қорғау ретін сақтау талап етіледі. 
Қазіргі кезде республикамызда 9 мемлекеттік ұлттық парк бар. 

Еліміздегі алғашқы ұлттық парк – Баянауыл ұлттық та-

биғи паркі. Ол 1985 жылы Павлодар облысындағы Баянауыл 

орман шаруашылығының негізінде құрылған, ауданы – 50,7 мың 
га. Парк аумағына енетін таулы-орманды ландшафтылары тама-

ша табиғат ерекшеліктерімен көзге түседі. Қарағай, қайың 
ормандары өскен, гранитті, үгіліп мүжілген Баянауыл таулары 
Сарыарқаның шөлейтті жазықтарында орналасқан. Мұнда 
құстардың 54 түрі, сүтқоректілердің 54, балықтың 8, өсімдіктің 

438 түрі бар. Биік жері – Ақбет тауы, биіктігі – 1026 м. Таби-

ғатының қолайлы жағдайына байланысты Баянауыл тауларын 
«шөлді даладағы таулы-орманды шұрат» деп атайды. Бұл аймақ 
– жаппай демалыс пен туризмнің дамыған жері. Мұнда көптеген 
демалыс үйлері, емдеу мекемелері, туристік базарлар орналас-
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қан. Паркте ұзақ уақыт үгілу əрекетінен қайталанбас жартас 

шоқылар қалыптасқан. Олар сыртқы түріне орай « Жалмауыз 
кемпір», «Найзатас», «Тас жəне Ат басы», т.б. деп аталады. 

Іле Алатауы ұлттық паркі. 1996 жылы ұйымдастырылған. 
Ауданы – 181,6 мың га. Іле Алатауының солтүстік беткейінде 
Түрген шатқалынан бастап, батыста Қаскелең асуына дейінгі 
ерекше ландшафтыларды қорғау жəне демалыс, тынығу мақса-

тында пайдаланылады. Мұнда қорғауға аңның 43 түрі, құстың 
138 түрі, балықтың 8 түрі, өсімдіктің 1282 түрі алынды. 

Қарқаралы ұлттық паркі 1998 жылы құрылған. Ауданы  
90,3 мың га. Қарағанды облысындағы Қарқаралы ауданында 
орналасқан. Қарқаралы жəне Кент тау жүйелерін қамтиды. 
Осында əйгілі Шайтанкөл орналасқан. Мұнда аңның 39 түрі, 
құстың 55 түрі, балықтың 11 түрі, өсімдіктің 68 түрі қорға- 

лады. 
Алтынемел табиғи ұлттық паркі 1996 жылы Алматы 

облысының Кербұлақ, Панфилов аудандары жерінде орналас-

қан. Ауданы – 212,1 мың га. Алтынемел тауын қамтиды. Мұнда 
аңның 6 түрі (таутеке, қарақұйрық, құлан, қызыл қасқыр жəне 
т.б.) сонымен бірге құстың 231 түрі, балықтың 22 түрі, өсім-

діктің 800 түрі қорғауға алынған.  
Көкшетау паркі 1996 жылы ұйымдастырылған. Ауданы – 

135,8 мың га. Мұнда аңның 305 түрі, құстың 223, балықтың  
22 түрі, өсімдіктің 800 түрі қорғауға алынған.  

Резерват (лат. reservetus – сақталған) – негізгі қорғалатын 
нысаны табиғи кешен құрауыштарының бірі болып табылатын 
қорғалатын табиғи аумақ. Резерваттар міндеті (орман, батпақ, 

орнитологиялық жəне т.б.) мен режимі бойынша сараланады: 
басқарылмайтын резерват – мұнда табиғи процестері адамның 

ешқандай араласуынсыз өзінен-өзі табиғи негізде реттеледі 
жəне басқарылатын резерват – қорғалу режимі бойынша қорық-

қа жақындау келеді. Мемлекеттік табиғи резерват – табиғи ке-

шендер мен оған байланысты табиғи жəне тарихи-мəдени объек-

тілерді қорғау, қалпына келтіру жəне биологиялық əртүрлілікті 
қамтамасыз етуге арналған, жер үстіндегі жəне судағы 
экологиялық жүйелерді қамтитын, табиғат қорғау жəне ғылыми 
мекеме нысанында құрылған ерекше қорғалатын табиғи аймақ. 
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Қазіргі кезде республикада екі мемлекеттік табиғи резерват бар: 
«Семей орманы» жəне «Ертіс орманы».

Мемлекеттік табиғи резерват территориясы əртүрлі қорғау 
мен пайдалану режиміндегі аймақтарға бөлінеді. Олар – қорық 
режимінің аймағы жəне буферлік аймақ. 

Мемлекеттiк табиғи резерваттың аралық аймағында шекте-

летiн, реттелетiн жəне ұйытқы аймағының экологиялық жүйе-

лерiне терiс əсер етпейтiн мынадай əртүрлi қызмет нысандары 
жүзеге асырылуы мүмкiн:

1) ғылыми зерттеулер жəне мамандар оқыту жəне даярлау
орталықтарын ұйымдастыру;

2) қоршаған орта мониторингi жəне экологиялық жүйе-

лердiң өзгеруiн бақылау;
3) орман шаруашылығы қызметi, өртке қарсы iс-шаралар

жəне орман алқаптарын қорғау;
4) ұйытқы аймағының биологиялық саналуандығын ұзақ

мерзiм сақтауды жəне оның зақымданбауын жəне тұтастай ал-

ғанда мемлекеттiк табиғи резерваттың экологиялық жүйелерiнiң 
тұрақтылығын қамтамасыз ету шеңберiнде дəстүрлi жер пай-

далану;
5) биологиялық жəне ландшафтылық саналуандықты, таби-

ғи экологиялық жүйелердi қалпына келтiру жөнiндегi iс-шара-

ларды кеңiнен жүргiзу;
6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жеке тұлғалардың

кiру тəртiбiмен белгiленген, рекреациялық жүктемеге сəйкес 
бақыланатын жəне реттелетiн туризм, рекреациялық пайдалану;

7) минералды сулар мен шипалы ресурстарды пайдалану;
8) экологиялық ағартушылық, оқыту бағдарламаларын жүр-

гiзу, көрсету учаскелерiн жəне экологиялық тұрғыдан алғанда 
жанашырлықпен табиғат пайдалану менеджментiн ұйымдас�

тыру;
10) əуесқойлық (спорттық) балық аулау;
11) мелиорациялық аулау;
12) ғылыми-зерттеулік аулау;
13) өсімін молайту мақсатында аулау;
14) көшпелі жəне стационарлық омарталар пайдаланыла

отырып, бал ара шаруашылығы.
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Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жаңа түрі болып, 
биосферелық резерваттар танылады. Биосфералық резерват де-

геніміз – Дүниежүзілік биосфералық резерваттар желісіне енгі-
зілген мемлекеттік табиғи қорық, мемлекеттік ұлттық табиғи 
парк немесе мемлекеттік табиғи резерват жəне олардың қорғау 
аймақтары.

Биосфералық резерваттар:
1) мəдени жəне табиғи мұраға бай табиғи аумақтарды

сақтау, қалпына келтіру жəне пайдалану;
2) табиғи ресурстардың сақталуы мен қалпына келтірілуі

ескеріле отырып, аумақтардың ұзақ мерзімді, орнықты экономи-

калық жəне əлеуметтік дамуын, оның ішінде олардың рекреа-

циялық пайдаланылуын қолдау;
3) ұзақ мерзімді экологиялық бақылау, мониторинг пен

экологиялық зерттеулер, сондай-ақ халықты экологиялық тұр-

ғыдан ағарту жəне тəрбиелеу мақсатында құрылады.
Биосфералық резерваттардың аумағында мынадай функцио-

налдық аймақтар бөліп көрсетіледі:
1) ұйытқы аймақ – биологиялық жəне ландшафтық əртүр-

лілікті сақтауға арналған қорықтық қорғау режимi бар аймақ; 

2) аралық аймақ – экологиялық бағдарланған шаруашылық
қызметті жүргізу жəне биологиялық ресурстардың өсімін ор-

нықты молайту үшін пайдаланылатын қаумалдық қорғау режимі 
бар аймақ;

3) сыртқы өтпелі аймақ – экологиялық бағдарланған шаруа-

шылық қызметті жүргізу үшін пайдаланылатын ерекше қорға-

латын табиғи аумақтан тыс аумақ учаскесі.
Мемлекеттiк зоологиялық парктер – мəдени-ағартушылық, 

ғылыми, оқу жəне табиғат қорғау қызметiне, тектiк қорды 
сақтауға жəне əдеттегi, сирек кездесетiн жəне жойылып кету 
қаупi бар жануарлар түрлерiн жасанды орта жағдайында өсiруге 
арналған табиғат қорғау жəне ғылыми ұйым мəртебесi бар 
ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Мемлекеттiк зоологиялық 
парктердiң негiзгi қызметiне Қазақстанның жануарлар дүниесiн 
сақтаудың, молықтыру мен пайдаланудың, дүниежүзiлiк маңы-

зы бар Қазақстан фаунасының ресурстарын игерудiң ғылыми 
негiздерiн əзiрлеу жатады.
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Мемлекеттiк зоологиялық парктер: 
1) экспозициялық – жануарларды ұстау жəне өсiру, сондай-

ақ келушiлердiң көруi үшiн; 
2) ғылыми – ғылыми зерттеулер жүргiзу үшiн; 
3) қоғамдық – келушiлерге қызмет көрсету үшiн; 
4) əкiмшiлiк жəне өндiрiстiк-шаруашылық аймақтарға бөлi-

недi. 
Мемлекеттiк ботаникалық бақ – өсiмдiктер дүниесiн, соның 

iшiнде өсiмдiктердiң сирек кездесетiн жəне жойылып кету қаупi 
бар түрлерiн қорғау, молықтыру жəне пайдалану жөнiнде 
зерттеулер мен ғылыми талдамалар өткiзуге арналған табиғат 
қорғау жəне ғылыми ұйымдар мəртебесi бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақ. Мемлекеттiк ботаникалық бақтардың негiзгi қыз-

метiне Қазақстанның өсiмдiктер дүниесiн сақтаудың, молықты-

ру мен пайдаланудың, Қазақстанның дүниежүзiлiк маңызы бар 
флора ресурстарын игерудiң ғылыми негiздерiн əзiрлеу жатады. 
Негізгі ғылыми бағыттары: жергілікті жəне сырттан əкелінген 
өсімдіктерді өсіру, жерсіндіру, олардың биологиясын, экология-

сы мен физиологиясын, өсіп-өнуін, селекциясын зерттеу; бота-

никалық ілімді дамыту, оның жетістіктерін жалпы халыққа 
тарату; республикамызда азайып бара жатқан, жойылу қаупі 
төнген өсімдіктерді қолдан өсіріп көбейту, биологиялық, эко-

логиялық ерекшеліктерін зерттеу, оларды сақтап қалудың, 
табиғи таралған орталықтарына қайтарудың жолдарын қарас-

тыру; қала, ауыл, елді мекендерді көгалдандыру; бақ өсіру; гүл-

зар салу бағыттарында ғылыми-ағарту жұмыстарын жүргізу; 
өсімдіктердің жаңа түрлерін іздестіру, олардың пайдалы қасиет-

терін анықтап, адам қажетіне жарату; өсімдіктер əлемін қорғау, 
көркейту. Ботаникалық бақтың негізгі бөлігін – шет жерлерден 
əкеліп отырғызылған өсімдіктер құрайды. Олар биологиялық 
ерекшеліктеріне қарай ашық далада, оранжереяда, жылыжайда 
өсіріледі. Қазір Қазақстанда əртүрлі табиғи-климаттық жағдайда 
орналасқан алты ботаникалық бақ – Бас ботаникалық бақ 
(Алматы), Маңғыстау тəжірибелік ботаникалық бағы (Ақтау), 

Жезқазған ботаникалық бағы, Алтай ботаника бағы (Ленино-

гор), Іле ботаникалық бағы (Бақанас), Қарағанды ботаникалық 
бағы бар. 
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Мемлекеттiк ботаникалық бақтар: 
1) экспозициялық – өсiмдiктердi өсiру жəне келушiлердiң 

көруi үшін; 
2) ғылыми – өсiмдiктердiң тектiк қорының коллекциялары-

на ғылыми зерттеулер жүргiзу жəне оларды сақтау үшiн; 
3) қоғамдық – келушiлерге қызмет көрсету үшiн; 
4) əкiмшiлiк жəне өндiрiстiк-шаруашылық аймақтарға бөлi-

недi. 
Мемлекеттiк дендрологиялық парк – ағаш жəне бұта тұқым-

дарын қорғауға, молықтыру мен пайдалануға арналған аймақтар 
бойынша белгiленген күзет режимдерi бар табиғат қорғау жəне 
ғылыми ұйымдар мəртебесi бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақ. Мемлекеттiк дендрологиялық парктердiң негiзгi қызме-

тiне Қазақстанның ағаш өсiмдiктерiн сақтаудың, молықтырудың 
жəне пайдаланудың ғылыми негiзiн əзiрлеу, Қазақстанның 
дүниежүзiлiк маңызы бар флорасының ресурстарын игеру жа-

тады. 
Дендрологиялық бақ – өсімдіктерді жүйеленімдік, геогра-

фиялық, экологиялық, əсемдік, т.б. белгілеріне байланысты өсі-
ретін жер телімі, арнайы бақ. Дендрарийдің (грекше de№dro№ – 

ағаш) ғылыми, ғылыми-тəжірибелік жəне ағартушылық мəні 
зор. Ауданы көбіне жүз гектарға дейін болады. Дендрарий шет 
жерлерден əкелінген жəне жергілікті өсімдіктерден құралады. 
Дендрарий өсірудегі негізгі мақсат – ағаш өсімдіктерін жерсін-

діру, елді мекендерді көгалдандыру, қорғаушы екпе орман 

алқаптары мен орман шаруашылығы үшін əрі төзімді, əрі əсем 
түрлерді сұрыптау, тарату. Жақсы жоспарлап салынған дендра-

рийдің эстетикалық маңызы зор. Қазіргі уақытта Қазақстанда 
Есік жəне Шымкент дендрарийлері жұмыс істейді. Есік ден-

драрийі – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министр-

лігінің тəжірибелік-көрсеткіш питомнигі. Ол Алматы облысы 

Еңбекшіқазақ ауданында орналасқан, 1959 жылы ұйымдасты-

рылған. Аумағы 360 гектар. Ағаш, бұта көшеттерін өсіреді. Ал 
Шымкент дендрарийі 1979 жылы құрылған. Аумағы 173 гектар. 
Ағаш, бұта, əртүрлі гүл көшеттерін өсірумен айналысады 

Мемлекеттiк табиғат ескерткiшi – экологиялық, ғылыми, 
мəдени жəне эстетикалық тұрғыдан алғанда жекелеген бiрегей, 



393 

орны толмайтын, құнды табиғи кешендердi, сондай-ақ мемле-

кеттiк табиғи-қорық қорының объектiлерiне жатқызылған шығу 
тегi табиғи жəне жасанды объектiлердi қамтитын ерекше қор-

ғалатын табиғи аумақ.  
 

Қазақстан табиғат ескерткіштер тізімі 
 

Атауы Көлемі, 
га 

Орналасқан жері 

«Дулыға сүйір шоқысы» 2 Ақмола облысы  

«Қара май шоқысы» 1 Ақмола облысы  

«Қашқын шоқысы» 1,3 Ақмола облысы  

«Көк мүйіс» 1,2 Ақмола облысы  

«Көне ағашты тоған» 1 Ақмола облысы  

«Қызыл күрең мүйісі» 0,5 Ақмола облысы  

«Малта тасты шоқы» 2 Ақмола облысы  

«Өрт байқау шоқысы» 1 Ақмола облысы  

«Баум тоғайы» 130 Алматы қаласы 

«Айғай құм» 240 Алматы облысы  

«Шарын шетен тоғайы» 5014 Алматы облысы  

«Шынтүрген шыршалары» 900 Алматы облысы  

«Қаз қайтуы» 2 Павлодар облысы  

«Айыртау шоқысы» 2 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Бүркіттау шоқысы» жəне «Қай-
нар көз» 

3 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Жаңажол» 9 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Имантау көлінің аралы» 34,4 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Қазан жартасы шөгінділері» 3,9 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Қарағайлы орман» 26 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Қостау шоқысы» 10,5 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Көне алап» 2 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Күміс қарағайлы орман» 83 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Сүйір шоқы» 3 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Үңгірлі сарқырама» 0,5 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Шолғыншы шоқысы» 3,8 Солтүстік Қазақстан облысы  

«Көкшілтау самырсын тоғайы» 137 Шығыс Қазақстан облысы  

«Қиын-Керіш» 300 Шығыс Қазақстан облысы  

 

Мемлекеттiк табиғи қаумал – мемлекеттiк табиғи-қорық 
қорының бiр немесе бiрнеше объектiлерiн сақтауға жəне мо-
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лықтыруға арналған шаруашылық қызметтiң тапсырыстық ре-
жимi немесе реттелмелi режимi бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақ. 

2. Өздерiнiң функционалдық мақсаты бойынша мемлекеттiк 
табиғи қаумалдар мынадай түрлерге бөлiнуi мүмкiн: 

1) кешендiк – ерекше құнды табиғи кешендердi сақтау жəне 
қалпына келтiру үшiн; 

2) биологиялық (ботаникалық, зоологиялық) – өсiмдiктер 
мен жануарлардың бағалы, сирек кездесетiн жəне жойылып кету 
қаупi бар түрлерiн сақтау жəне қалпына келтiру үшiн; 

3) палеонтологиялық – жануарлардың, өсiмдiктердiң жəне 
олардың кешендерiнiң қазып алынатын қалдықтарын сақтау 

үшiн; 
4) гидрологиялық (батпақты, көлдi, өзендi) – сулы-батпақты 

жерлердiң құнды объектiлерi мен кешендерiн сақтау үшiн; 
5) геоморфологиялық – сирек кездесетiн жəне бiрегей та-

биғи рельеф нысандарын сақтау үшiн; 
6) геологиялық жəне минералогиялық – сирек кездесетiн 

геологиялық жəне минералогиялық түзілімдердi сақтау үшiн; 
7) топырақтық – топырақтың əдеттегi жəне сирек кездесетiн 

түрлерiн сақтау үшiн; 
8) гидрогеологиялық – жерасты суларының бірегей көздерін 

сақтау үшін құрылады. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану 
кезіндегі экологиялық талаптар. Экологиялық талаптар деге-

німіз – Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құ-

қықтық актiлерi мен нормативтiк-техникалық құжаттарында 
қамтылған, қоршаған ортаға жəне халықтың денсаулығына терiс 
əсер ететін шаруашылық жəне өзге де қызметтi шектеу жəне 
оларға тыйым салу. Жануарлардың сирек кездесетін жəне құрып 
кету қаупі төнген түрлерінің тіршілік ету ортасы ретінде ерекше 
құнды болып табылатын, ерекше қорғалатын табиғи аумақ-

тардың экологиялық жай-күйін сақтау мен жақсарту мақсатында 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
органмен келісім бойынша осы аумақтарға арналған Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағы үшін белгіленгенге қарағанда 
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неғұрлым қатаң экологиялық нормативтер əзірлеуі жəне енгізуі 
мүмкін. 

Мемлекеттік қорық аймақтарында пайдалы қазбалар-

ды геологиялық зерттеуге, барлауға жəне өндіруге қойы-

латын арнайы экологиялық талаптар. 

Пайдалы қазбаларды геологиялық зерттеудің, барлау мен 
өндірудің қоршаған ортаға жəне мемлекеттік табиғи-қорық қоры 
объектілеріне ықтимал теріс əсерін болдырмау үшін табиғат 
пайдаланушы: 

1) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, жануарлар дүниесін 
қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы уəкілетті 
мемлекеттік органдармен: 

– технологиялық жолдарды жəне электр беру желілерін 
жөндеу кезінде қажетті алаңдардың саны мен орнала-

суын, сондай-ақ табиғат пайдаланушының қызметі ке-

зінде автокөліктің жолдан шығу қажеттілігін; 
– келісімшарттық аумақ бойынша көмекші технологиялық 

жолдардың схемасын; 
– өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинақтауға, сондай-ақ 

жанар-жағармай материалдарын жəне басқа да ластаушы 
заттарды төгуге арналған алаңдарды орналастыру мен 
жабдықтауды; 

– жобада көзделген технологиялық алаңдарды əзірлеу 
үшін келісімшарттық аумақта ағаштар мен бұталарды 
кесу мен түбірімен қопаруды келісуі; 

2) келісімшарттық аумақтың шекарасын анық белгілеу 
мақсатында аншлагтар қою жолымен шекараларды нақтылап 
айқындауы; 

3) химиялық жəне радиоактивті материалдарды тасымалдау-

ды олардың қоршаған ортаға түсуіне жол бермейтін арнайы 
ыдыстармен ғана жүзеге асыруы; 

4) технологиялық жолдардың жабындысын жол бетінің 
бұзылуын, оның өте қатты шаң басуын, тасымалдау кезінде 
химиялық жəне радиоактивті заттардың төгілу қаупінің артуын 
болғызбайтын жағдайда ұстауы; 

5) үйінділерді рекультивациялауды, технологиялық жолдар-

ды жəне электр беру желілерін жөндеу кезінде пайдаланылған 
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құрылыс материалдарының қалдықтарын тасып əкетуді немесе 
бөлінген орындарға көмуді жүргізуі қажет. 

Мемлекеттік қорық аймақтары аумағында: 
1) елді мекендер, өнеркəсіптің, ауыл шаруашылығы мен 

мелиорацияның, энергетиканың, көлік жəне байланыстың тұрақ-

ты объектілерін, əскери жəне қорғаныс объектілерін, санаторий-

лер, демалыс үйлерін, тамақтану пункттерін, қонақүйлер, мем-

лекеттік қорық аймағының мақсаттары мен жұмыс істеуіне 
байланысты емес өзге де объектілер мен ғимараттар орналас-

тыруға жəне салуға; 
2) табиғи ландшафтың өзіне тəн бейнесін өзгертуге, эко-

логиялық жүйенің бұзылуына əкеп соғуы мүмкін жұмыстар 
жүргізуге; 

3) өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын, сондай-ақ радиоак-

тивті материалдарды көмуге; 
4) жергілікті жер рельефінің ойыстарын өнеркəсіптік жəне 

өзге де ластанған суларды төгу үшін пайдалануға; 
5) ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды 

қолдануға, қоршаған ортаға зиянды физикалық ықпал етулерді 
жүзеге асыруға; 

6) тұрақтар ұйымдастыру, шатырлар құру, алау жағу үшін көз-

делген орындардың шегінен тысқары жерде осындай əрекет етуге; 
7) жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдардан тысқары жəне 

сол үшін арнайы көзделген орындардан тысқары жерде 
механикалық көлік құралдарының жүруіне жəне тұруына, үй 
жануарларын жаюға; 

8) жергілікті флора мен фаунаға жат өсімдіктерді жəне 
жануарларды интродукциялауға; 

9) медицинада жəне басқа мақсаттарда пайдаланылатын 
өсімдіктерді өнеркəсіптік дайындауға; 

10) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайда-

лану саласындағы уəкілетті мемлекеттік органның арнаулы 
рұқсатынсыз жануарлар дүниесі объектілерін алып қоюға, 
ағаштар мен бұталарды кесуге, қосалқы орман материалдарын 
дайындауға жəне шөп шабуға; 

11) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайда-

лану саласындағы уəкілетті мемлекеттік органмен келісім 
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бойынша, арнайы бөлінген алаңдарды қоспағанда, көлік құрал-

дарының технологиялық жолдардан шығып кетуіне, сондай-ақ 
жол желісінен тыс келісімшарттық аумақпен жүруіне; 

12) кеңінен таралған пайдалы қазбаларды өндіруге; 
13) қалдықтардың келісімшарттық аумаққа жəне мемлекет-

тік қорық аймағына көшуін (желмен, жауын-шашынмен) бол-

дырмайтын, осы үшін арнайы бөлінген орындардан тыс жерге 
өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинақтауға; 

14) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пай-

далану саласындағы уəкілетті мемлекеттік органмен келісім 
бойынша келісімшарттық аумақта, арнайы бөлінген алаңдарды 

қоспағанда, жанар-жағармай материалдары мен басқа да лас-

таушы заттарды төгуге тыйым салынады. 
Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау мақсатында қорша-

ған орта жай-күйінің өндірістік мониторингінің бағдарламасын 
жыл сайын жасауды жəне оны ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар, қоршаған ортаны қорғау жəне жануарлар дүниесін 
қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы уəкілетті 
мемлекеттік органдармен келісуді қамтамасыз ету қажет, онда: 

1) келісімшарттық аумақтан жиырма километрге дейінгі шең-

берде артезиан ұңғымалары мен құдықтардағы судың химиялық 
құрамын тоқсан сайын бақылау; 

2) келісімшарттық аумақта жəне оның шегінен тыс он кило-

метрге дейінгі шеңберде топырақтағы радиация деңгейі мен 
радиоактивті заттардың болуын тоқсан сайын бақылау; 

3) қоршаған ортада қызмет барысында пайда болатын лас-

таушы заттардың шоғырлануын тоқсан сайын бақылау; 
4) іс-шаралардың нақты мерзімі жəне оны орындаушылар, 

аяқтау жəне есептілік нысаны көзделуге тиіс. 
 
Бақылау сұрақтары: 

1. Ерекше қорғалатын табиғи объектілер түсінігі, негізгі принциптері   
жəне құрамы.  

2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың паспорты.  
3. Мемлекеттiк табиғи қорықтардың құқықтық режимі жəне негiзгi 

қызметi.  
4. Мемлекеттiк ұлттық табиғи парктер ұғымы, құқықтық режимі жəне 

олардың негiзгi қызметi.  
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5. Мемлекеттiк табиғи резерваттардың жəне  биосфералық резерваттар 
құқықтық режимі.  

6. Мемлекеттiк зоологиялық парктер, мемлекеттiк ботаникалық бақ, 
дендрологиялық бақтардың құқықтық режимі. 

7. Мемлекеттiк табиғат ескерткiштердің құқықтық режимі. 
8. Мемлекеттiк табиғи қаумалдар, жіктелуі жəне құқықтық режимі. 
9. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану кезіндегі экология-

лық талаптар. 
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16-тақырып 
 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ 

 

 

 

Халықаралық экологиялық құқықтың түсінігі. Қоршаған 
ортаны халықаралық-құқықтық қорғаудың түсінігі жəне жалпы 
сипаттамасы. Халықаралық экологиялық құқықтың пəні. Ха-

лықаралық экологиялық құқықтың қағидалары. Халықаралық 
экологиялық құқықтың қайнар көздері. Табиғи ортаны қорғау 
саласындағы халықаралық келісімдер, конвенциялар, шарттар. 
Халықаралық экологиялық ұйымдардың қоршаған ортаны қор-

ғаудағы ролі мен маңыздылығы. Қоршаған ортаны халықаралық 
қорғауға Қазақстан Республикасының қатысу нысандары. 

  

Халықаралық экологиялық құқықтың түсінігі 
Адамдардың табиғатқа барған сайын тигізер əсері сонша-

лық, қоршаған ортаны қорғау мəселесі адмадардың өмірін де 
сақтаумен байланысты болып отыр. Осыған байланысты саяси, 
экономикалық, идеологиялық жəне құқықтық тəсілдерді пайда-

лана отырып,  экологиялық мəселені  шешу басты сауал  болып 
отыр. 

Экологиялық мəселелерді шешу тек бір ғана мемлекеттің 
немесе елдің қарастыруымен шектелмейді, ол – бүкіл əлемдік 
сипатқа ие. Əлемдік экологиялық проблемаларды шешу қа-

жеттігі – халықаралық ұйымдарға бірігу, халықаралық қарым-

қатынсты дамытумен тығыз байланысты.  
Қоршаған ортаны қорғауға байланысты əлемдік тұрғыдан 

табиғатты қорғау барынша көп мемлекеттердің өзара тығыз 
қатынас орнатпайынша мүмкін емес. Табиғат баршаға ортақ, 
оның заңы жалпыға тəн. Ол мемлекеттік немесе əкімшілік 
территориялық шектеуді білмейді. Ұлттық тұрғыдан табиғатты 
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қорғауға байланысты іс-əректтер жасау, сонымен қатар басқа да 
ұлттар мен халықтардың іс-əрекеттерімен үндес болуы керек. 

Əлемдік қоғамдастық табиғатты қорғауға байланысты үлкен 
үлес қосады, өз үлесін сонымен бірге Қазақстан Республикасы 
да қосуда. Қазақстан Республикасының Конституциясында бы-

лай делінген: «жалпыға тəн халықаралық нормалар мен қағида-

лардың, халықаралық шарттардың Республика заңдарынан ба-

сымдығы болады». 

Қазақстан Республикасы халықаралық қоғамдастықтың 
толыққанды мүшесі болып табылады. Қазақстан қоршаған орта-

ны қорғау аясында табиғатты қорғау мəселелері бойынша басқа 
мемлекеттермен белсенді өзара əрекеттер жасауда. Біріккен 
Ұлттар Ұйымының толыққанды мүшесі ретінде Қазақстан 
табиғатты қорғауға байланысты басқа да мемлекеттермен бірігіп 
нəтижелі əрекеттер жасауда. Қазақстан 1992 жылы Біріккен 
Ұлттар Ұйымының «Дүниежүзілік конференцияларды тұрақты 
дамыту» жөніндегі Рио-де-Жанейро декларациясына қол қойды. 
Ол декларацияда қоршаған ортаны қорғау жəне дамыту мəсе-

лесі, оның ішінде табиғаты тез бұзылуға тəн мемлекеттер  қарас-

тырылған. Бұл мемлекеттер əлемдік тұрғыдан экологиялық 
проблемаларды шешу жөніндегі қорғауды қажет етеді.  

1992 жылы бекітілген Рио-де-Жанейро декларациясында 
тұрақты дамудың принциптерінің негізгі бағыттары ретінде:  

Халықаралық келісімдердің практикалық тұрғыда жүзеге 
асуы; 

Қоршаған табиғи ортаны бағалаудың сапасы мен бақылау-

дың жалпыға ортақ əдісін, критерийін жəне процедурасын шы-

ғару; 
Экологиялық зерттеуді барынша жетілдіру; 
Экологиялық мəселелерді шешу кезінде халықаралық тəжі-

рибелерді қолдану; 
Экологиялық бағдарламалар мен тұжырымдамаларды қар-

жыландыруда  халықаралық  ұйымдардан  қаржы тарту болып 
табылады. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сəйкес, 
қоршаған ортаны қорғау жəне табиғат пайдалану саласындағы 
халықаралық ынтымақтастыққа қатысуы мынадай: 
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1) адамның өмiрi мен денсаулығына қолайлы қоршаған 
ортаны қорғау; 

2)  орнықты дамуға қол жеткiзу; 
3) Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жə-

не табиғат пайдалану саласындағы мүдделерiн қорғау; 
4) трансшекаралық ластануларды болғызбау, оларды азайту 

жəне бақылау; 
5) еркiн халықаралық сауда мен инвестицияларды экология-

лық стандарттар мен талаптарды сақтау негiзiнде дамыту жəне 
қолдау; 

6) төтенше экологиялық жағдайлар болғанда халықаралық 
көмек көрсету; 

7) трансшекаралық жəне өңiрлiк экологиялық проблемалар-

ды шешу үшiн халықаралық құқықтың нормалары мен прин-

циптерiн қолдану; 
8) қоршаған ортаны қорғау жəне орнықты даму саласын-

дағы халықаралық бастамаларға қатысу басымдықтарына негiз-

деледi. 
Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастарды 

барынша дамыту үшін қабылданатын барлық бағдарламалар мен 
түжырымдарда халықаралық қарым-қатынас мəселелерін алдыға 
қойған жөн. Осы айтылғандардардың  барлығы  тағы да  ха-

лықаралық тұрғыда қоршаған табиғи ортаны қарғау қажеттігін 
көрсетеді. Халықаралық əріптестіктің қалыптасып серпінді да-

мыған бағыты болып – қоршаған табиғи ортаны халықаралық 
құқықтық қорғау болып табылады.   

Сонымен халықаралық экологиялық құқық дегеніміз – 

субъектілердің қоршаған табиғи ортаны ұтымды пайдалану 
жəне оны қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттей-

тін халықаралық құқықтық нормалардың жиынтығы болып та-

былады. 
 

Халықаралық экологиялық құқықтың пəні 
Халықаралық экологиялық құқықтың өзіндік құқықтық 

реттеу пəні – ол халықаралық экологиялық қатынастар, яғни 
олар өзінің мазмұны бойынша басқа қатынастардан, əсіресе ішкі 
заңнамадан халықаралық əріптестік бойынша  ажыратылады. 
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Жалпыға тəн халықаралық құқықтық нормалар мен қағида-

лардан берілген құқықтық құрылым экологиялық құқықтық 
қатнастарды реттеуде өзгешелігімен ерекшеленеді. Сонымен 
қатар өзіндік қайнар көздердің болуы да ерекшелендіреді олар-

дың қатарына конвенция, шарт, келісім, халықаралық ұйым-

дардың резолюциясы жəне тағы басқалар жатады. 

Егер ішкі экологиялық құқық тек бір ғана мемлекеттің еркін 
білдірсе, ол халықаралық экологиялық құқық өзара ортақ екі 
немесе одан да көп мемлекеттердің не халықаралық ұйым-

дардың еркін білдіреді. Екеуінің бір-біріне түйісуі кезінде ба-

сымдық, əрине, халықаралық экологиялық құқықтың нормала-

рына беріледі.  
Қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық құқықтың пəндік 

ерекшеліктері ретінде мыналарды белгілеуге болады: 
Қоршаған ортаға əсерін тигізетін зияндарды шектеу; 
Табиғи ресурстарды пайдаланудың экономикалық жағынан 

мақсаттылығы; 
Ескерткіштерді халықаралық құқықтық қорғау; 
Мемлекеттің қоршаған ортаға байланысты ғылыми-тех-

никалық құрылыстарын реттеу. 
Қоршаған ортаны қорғау жəне табиғат пайдалану саласындағы 

мемлекетаралық ынтымақтастықтың тетiгi Қазақстан Респуб-

ликасының халықаралық шарттар жөнiндегi мiндеттемелерге сəй-

кес мынадай халықаралық жəне трансшекаралық рəсiмдерге: 
1)  экологиялық ақпараттың деректерiн алмасу; 
2) келiсiлген талаптар мен стандарттар негiзiнде қоршаған 

ортаның бiрлескен мониторингiн жүргiзу; 
3)  халықаралық маңызы бар биологиялық түрлер мен табиғи 

объектiлердi анықтау жəне сақтау; 
4) қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық рет-

теу нысанасы болып табылатын белгiлi бiр қызмет түрлерiн 
жүзеге асыруға алдын ала негiзделген келiсiм алу; 

5) қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал қатер 
төндiретiн белгiлi бiр қызмет түрлерiне қатысты арнаулы рұқ-

саттар беру; 
6) қоршаған ортаға əсердi бiрлесiп нормалау жəне оларды 

қолданудың тиiмдiлiгiн бағалау; 
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7)  қоршаған ортаға əсердi трансшекаралық бағалау; 
8) трансшекаралық əсердiң ықтимал қаупi болған кезде тө-

тенше жағдайлар туралы хабарлау; 
9) трансшекаралық əсердiң қаупi болатын төтенше жағдай-

лар кезiнде басқа мемлекеттердiң сұрауы бойынша көмек көр-

сету, оған қоса тиiстi бiрлесiп назар аудару жоспарларын əзiр-

леу; 
10) халықаралық мiндеттемелердiң орындалғаны туралы ұлт-

тық баяндамалар əзiрлеу жəне ұсыну; 
11) арнайы уəкiлеттi халықаралық ұйымдар жүргiзетiн ха-

лықаралық шарттар жөнiндегi мiндеттемелердiң сақталуын 
бағалау; 

12) басқа мемлекеттердiң немесе Қазақстан Республикасы-

нан тысқары жатқан аудандардың қоршаған ортасына залал 
келтiргенi үшiн жауапкершiлiк шараларын қолдану рəсiмдерiне 
қатысуын көздейдi. 

 

Халықаралық экологиялық құқықтың қағидалары 

Əрбір құқық саласының өзіне тəн ерекшелігінің бірі – оның 
алдыға қайған мақсаттарына жету үшін белгілі бір бағыт-бағдар 
ұстану болып табылады. Ол бағыт-бағдар – қағида болып та-

былады. «Принцип» латын тілінен аударғанда негіз, бастама 
деген мағына білдіреді. Халықаралық экологиялық құқықтың 
қағидалары дегеніміз – субъектілердің қарым-қатынасын рет-

тейтін заңда бекітілген халықаралық экологиялық құқықтың 
бастауы. 

Халықаралық экологиялық құқықтың қағидасы – барлық 
субъектілерге міндетті болып табылатын халықаралық эколо-

гиялық құқықтық норма.  

Əрбір  мемлекет өзінің қоршаған ортаcына байланысты кез 
келген əрекет жасаған мезгілде өзінің қағидаларымен қатар 
жалпыға ортақ халықаралық экологиялық қағидаларды басшы-

лыққа алғаны жөн. Бір мемлекеттің зиянды əрекеті басқа мем-

лекеттің де қоршаған табиғи ортасына əсер ететіндігін ұмытпау 
керек. Бұл жерде негізгі басшылыққа алынатын қағидалар ре-

тінде мыналар болады: мемлекеттің егемендігін сыйлау, мемле-

кеттердің теңдігі, территориялық қол сұғылмаушылығы жəне 
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тұтастығы, өзара əріптестік, халықаралық дауларды бейбіт 
жолмен шешу, халықаралық құқықтық жауапкершілік. Ха-

лықаралық деңгейде қағидалардың алғашқы көрініс табуы ол 
1972 жылы «Адамды қоршаған табиғи орта мəселесі туралы» 
Стокгольм декларациясында баяндалған болатын. Онда негізгі 
үш қағида баяндалған:  

Біріншісі – кез келген мемлекет өз ресурстарын ұлттық сая-

сатқа сəйкес жүзеге асыруына құқылы, бірақ ол басқа мем- 

лекеттердің қоршаған табиғи ортасына зиянды болмауы ке- 

рек;  
Екінші қағида – кез келген табиғи ресурс ауа, табиғи бай-

лық, жер, су, флора, фауна  жəне тағы басқалар бүгінгі жəне 
болашақ  ұрпақ үшін сақталып пайдалануы керек;  

Үшінші қағида ол – сарқылатын табиғи ресурстар барынша 
үнемді жəне халықаралық деңгейде барынша пайда əкелуі ке-

рек;  
Бұдан басқа қағидалардың қатарына – 1988 жылы 28 қазан-

да БҰҰ-мен мақұлданған «Дүниежүзілік табиғат хартиясы», 
БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының  45 сессиясында мақұлданған 
«Жаһандық климатты бүгінгі жəне болашақ ұрпақ үшін сақтау» 
резолюциясы жəне тағы да басқа конвенцияларда əртүрлі қа-

ғидалар көрініс тапқан. 2007 жылы 9 қаңтарда қабылданған 
жаңа Экология кодексінде жоғарыда аталған халықаралық ке-

лісімдердің қағидалары орын алған. 
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде Қа-

зақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жəне таби-

ғат пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастығы келе-

сі қағидаларға негізделеді деп айтылған:  
1) халықаралық мiндеттемелердi адал орындау; 
2) мемлекеттердiң өз табиғи ресурстарын игеруге деген еге-

мендi құқығын құрметтеу; 
3) орнықты дамуға қол жеткiзу үшiн қоршаған ортаны қор-

ғау мен экономикалық дамудың интеграциясы; 
4) басқа мемлекеттердiң немесе Қазақстан Республикасының 

юрисдикциясынан тысқары жатқан аудандардың қоршаған ор-

тасына келтiрiлетiн залалдың алдын алу жөнiндегi шараларды 
қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiң жауапкершiлiгi; 
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5) алдын ала сақтанушылық жəне алдын ала ескерту шара-

ларын қабылдау; 
6) халықаралық дауларды бейбiт жолмен шешу; 
7) қоршаған ортаға ықтимал елеулi трансшекаралық əсерi 

бар қызмет жөнiнде алдын ала хабарлау жəне өзара консульта-

циялар алысу; 
8) жаhандық, өңiрлiк, ұлттық жəне жергiлiктi деңгейлерде 

жұмсалатын күш-жiгердiң өзара бiрiн-бiрi толықтыруы; 
9) қоршаған ортаны ластауға байланысты шығындар үшiн 

ластаушының жауапкершiлiгi принциптерiне негiзделедi. 
 

Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздері 
Халықаралық экологиялық құқықта қайнар көзді екі мағы-

нада түсінуге болады: 
Материалдық мағынада; 
Формальдық мағынада; 
Бірінші жағдайға тоқталсақ, халықаралық экологиялық құ-

қықтық қатынастың материалдық мағынадағы қайнар көзі деге-

німіз – қоршаған табиғи ортаны пайдалануға жəне ұтымды қол-

дануға байланысты дүниежүзілік қоғамдастық мүшелерінің ер-

кін айтамыз. 
Ал формалдық мағынада халықаралық экологиялық құқық-

тық қатынастың қайнар көзі дегеніміз – негізгі басшылыққа 
алынатын құқықтық нормаларды айтамыз. Олар – шарттар, 
келсімдер, конвенция, резалюция жəне тағы басқалар. Кейбір 
жағдайда сонымен қатар белгілі бір мемлекеттің ұлттық заңдары 

да қайнар көз қатарына жатады.   
Қоршаған табиғи ортаны халықаралық құқықтық қорғау 

аясындағы орталық қайнар көз ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымы-

ның Бас Ассамблеясының резолюциялары орын алады: 
«Табиғатты қорғау жəне экономикалық даму» 1962 жыл  

18 желтоқсан; 
«Жердің табиғатын сақтауға байланысты мемлекеттің 

бүгінгі жəне болашақ ұрпақ алдында тарихи жауапкершілігі» 
1980 жыл. 

Қоршаған ортаны халықаралық құқықтық қорғаудың қайнар 
көзі ретінде шарттардың орны ерекше. Қазақстан Республи-
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касының 30.05.2005 жылы қабылданған «Халықаралық шарттар 
туралы» заңында халықаралық шарттарды жасасудың, қолда-

нудың өзгертудің жəне тоқтатудың тəртібі баяндалған. Ха-

лықаралық шарттар екіге бөлінеді:
Екіжақты;
Көп жақты;
Шарттарды реттеу пəніне байланысты үшке бөлуге болады:
Қоршаған ортаны қорғауға жанама қатысы бар шарттар;
Қоршаған ортаны қорғаудан басқа, бірақ кейбір табиғи

объектілер мен ресурстарға қатысы бар шарттар;
Тұтастай қоршаған ортаны қорғауға байланысты шарттар.

Келесі қоршаған ортаны халықаралық құқықтық қорғаудың 
көлемді қайнар көзі болып – конвенциялар табылады. Конвен-

цияға қосылу біраз шығын шығартады, мысалы мүшелікке өтуге 
байланысты, бірақ оның пайдасы өте көп. Себебі көптеген 
конвенцияларға қосылу арқылы əртүрлі мемлекеттерден қолдау 
көрсетіліп, көмектер беріледі. Бүгінгі таңда Қазақстан Республи-

касы көптеген конвенцияға қосылып, оларды ратификациялаған.  
Тағы да бір жеке топ ол – қоршаған табиғи ортаны ха-

лықаралық құқықтық қорғауға байланысты келісімдер. Келісім-

дер түрлері: екіжақты, көп жақты, мемлекетаралық, аралас (ха-

лықаралық ұйымдардың қатысуымен), үкіметаралық, ведомство
аралық, глобальді, регионалды, субрегионалды, табиғи ортаның 
барлық элементтерін қамтитын немесе жекелей элементтерін 
қамтитын болып бөлінеді. Бүгінгі таңда Қазақстан Ресей, АҚШ, 
Канада, Ұлыбритания, Туркия, Жапония, Қытай жəне тағы басқа 
мемлекеттермен қоршаған табиғи ортаны қорғаумен байла-

нысты түрлі келісімдерге отырған.
Қайнар көз ретінде əдет-ғұрыптар мен хаттамалар да табы-

лады. Мысалы, «Мұнаймен қоршаған ортаны ластағаны үшін 
азаматтық жауапкершілік туралы» халықаралық конвенция-

ның хаттмасы, 1969 жыл, Лондон. Халықаралық шарттар бол-
маған жағдайда мемлекеттер арасында дауды əдет-ғұрып ар-

қылы шешуге болады. Мысалы, əдет-ғұрып қағидасы ретінде 
көрші мемлекеттің табиғатына зиян келтірмеуді жатқызуға бо-
лады. 
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Халықаралық экологиялық ұйымдардың қоршаған 
ортаны қорғаудағы ролі мен маңыздылығы 

Бүгінгі таңда халықаралық қатнастарда халықаралық ұйым-

дардың алатын орны өте үлкен əрі маңызды болып табылады. 
Оның себебі осы ұйымдар арқылы көптеген қоршаған ортаны 
қорғауға байланысты мəселелер төңірегіндегі даулы жағдай-

ларды бейбіт жолмен шешуге қол жеткізіледі. Ол əсіресе Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін өте жоғары қарқында дамып, қа-

зіргі кезде осы бағытта əлемде көптеген халықараралық ұйым-

дар қызмет істеуде. Халықаралық экологиялық байланыс ке-

зінде Біріккен Ұлттар Ұйымының, əсіресе оның маманданды-

рылған бөлімдерінің  ролі жоғары болып табылады. Адамды, 

қоршаған табиғи ортаны қорғау осы Біріккен Ұлттар Ұйымы-

ның Жарғысынан шығады.  
Халықаралық ұйым дегеніміз – халықаралық шартқа ба-

йланысты құрылған, бір мақсатқа жету үшін тұрақты органдары 

бар, мүше мемлекеттердің мүддесін көздейтін мемлекеттердің 
бірлестігі болып табылады. 

Халықаралық ұйымдарды қарастыратын өкілеттігіне бай-

ланысты былай жіктеуге болады:  
Тек қоршаған орта мəселесімен айналысатын ұйымдар; 
Табиғаттың жекелеген объектілерімен айналысатын ұйым-

дар (жер, су, космос, атмосфералық ауа жəне т.б.) 
Функционалды атқаратын қызметіне байланысты ұйымдар: 

ғылыми-техникалық, əлеуметтік-экономикалық, мəдени-ағарту-

шылық, ғылыми-ақпараттық, құқық шығармашылық-консуль-

тативтік жəне тағы басқа. 
Пəндік жіктеуден басқа халықаралық ұйымдар құқықтық 

статусына жəне өкілеттігінің қолдану аумағына байланысты 
бөлінеді. Қолдану аумағына байланысты: глобальді жəне регио-

налды болып бөлінеді. 
 

Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған ортаны қорғау-

дағы ролі. Дүниежүзілік табиғат қорғау ұйымының қорша-

ған ортаны қорғаудағы ролі 
Климаттың жаhандық өзгеруі салдарынан туындайтын 

проблемаларды шешуге арналған халықаралық келісім.  
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ХХ ғасырдың 80-жылдары адамның іс-əрекетінің нəтижесінде 
бөлінетін булану газдарының (парник газдарының) əлемдік ауа 
райының өзгеруіне байланысын дəлелдейтін ғылыми деректер 
қоғамды қобалжытатын ой-пікірлер туғызды. Осы жайға бай-

ланысты БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 1990 ж. «Климаттың ғалам-

дық өзгеруі жөнінде шектемелі конвенция» туралы келіссөздер 
жүргізетін халықаралық комитет құрды. Комитет шектемелі 
конвенцияның жобасын жасап, оны 1992 жылы 9 мамырда Нью-

Йорктегі (АҚШ) БҰҰ-ның штаб-пəтерінде бекітті. Конвенция 
1992 ж. маусым айында Рио-де-Жанейрода (Бразилия) жоғары 
деңгейде өткен дүниежүзілік кездесуде қабылданды. Оған 

154 мемлекет жəне Еуропалық одақ басшылары қол қойды. Кон-

венция 1994 ж. 21 наурызда күшіне енді. Қазақстан Респуб-

ликасы Климаттың ғаламдық өзгеруі туралы шектемелі конвен-

цияға 1995 ж. 5 мамырда қол қойды, ал тамыз айында Қазақстан 
Парламенті оны бекітті. 

Қазақстан Республикасы да тəуелсіз мемлекет ретінде қор-

шаған ортаны сақтау мен климаттық өзгерістерді шешуге ба-

ғытталған көптеген конвенциялар бойынша бүкілəлемдік қо-

ғамдастықтармен белсенді түрде қарым-қатынас жасайды.  
1995 жылы Қазақстан БҰҰ Рамалық Конвенциясына қосылды, 

ал 1999 жылы БҰҰ Рамалық Конвенциясының Киота Конвен-

циясына қол қойды. БҰҰ-ның 1972 жылы Стокгольмде өткен 
қоршаған ортаны қорғау мен дамыту проблемаларына арналған 
конференциясы мемлекеттердің назарын адамзаттың алдында 
тұрған маңызды проблемаларға аударды. Осы конференцияда 
əлемдік қоғамдастықтың (sustai№able developme№t) жаңа жолы 
айқындалды. 

БҰҰ-ның қоршаған ортаны қорғау мен дамыту проб-

лемаларына арналған екінші конференциясы мемлекет жəне 
үкімет басшыларының қатысуымен 1992 жылы Рио-де-Жаней-

рода өтті. Бұл маңызды конференцияда 114 елдің басшысы  
мен 178 елдің дипломаттары, 1600 мемлекеттік емес бірлес-

тіктердің өкілдері болды. Осында əлемдік қоғамдастықтың 
ХХІ ғасырда тұрақты түрде даму жолына түсу керектігіне 
шешім қабылданды. Осы конференцияда 5 маңызды құжат 
қабылданды: 



409 

– «Қоршаған орта мен оның дамуы туралы Рио деклара-

циясы». 
– «21 ғасыр күн тəртібі». 
– «Орманның барлық түрінің тұрақты даму, басқарылу 

мен сақталу принциптері туралы өтініш». 
– «Климаттың өзгеру проблемаларының Рама конвен-

циясы». 
– «Биоəртүрлілік бойынша конвенция». 
Осы конференцияда қабылданған құжаттардың ең маңыз-

дыларының бірі – «ХХІ ғасыр күн тəртібі». Бұл құжат кедейлік 

пен аштықты жеңу, қоғамның табиғатты қорғаудағы ролі, т.б. 
осылар сияқты 100-ден аса ғаламдық мəселелерді қамтыған 
бағдарламалардан тұрады. «Күн тəртібінде..» барлық елдердің 
тұрақты түрде дамуын қамтамасыз ететін бағыттамалар айқын-

далды. 
Климаттың өзгеруi жөнiндегi Бiрiккен Ұлттар Ұйымының не-

гiзгi конвенциясына сəйкес, Қазақстанның негізгі міндеттемелері: 
1) парникті газдардың (ПГ) антропогенді шығарылымда-

рының кадастрлері, ұлттық ақпараттарды беру жəне 
жариялау, жаңаландыру, құру; 

2) климат өзгеруінің салдарын жеңілдету бойынша бағдар-

ламаларды құру; 
3) парникті газдардың шығарылымдарын төмендететін 

жəне шектейтін, əдістер мен процестерді, технология-

ларды беру, тарату, қолдану; парниктік газ жинаушы 
жəне сіңірушілерді тиімді түрде қолдану (микроағзалар-

дың биомөлшері, өсімдіктер, ормандар, теңіздер, жер-

гілікті жəне жағалаулық экожүйелер); 
4) қолдау жəне қарым-қатынас (ғылым, техника, техноло-

гия, əлеуметтік-экономикалық сала жəне басқалар); 
5) климаттық жүйе мəліметтер қорын құру; білімге қолдау 

жасау, кадрларды дайындау, климаттың өзгеру мəсе-

лелері бойынша халықты хабардар ету; 

6) климат өзгеруі бойынша координациялық орталық құ-

рылған. 
Қоршаған ортаны қорғау мəселелерін шешуге БҰҰ 

(Біріккен Ұлттар Ұйымы) үлкен үлес қосып отыр. Табиғатты 
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қорғау қызметіне БҰҰ-ның барлық басты органдары мен маман-

дандырылған мекемелері: Бас Ассамблея, Экономикалық жəне 
əлеуметтік кеңес (ЭКОСОС), Аймақтық экономикалық 
комиссиялар (мысалы, Еуропалық экономикалық комиссия), 
Халықаралық еңбек ұйымы (MOT), Білім беру, ғылым жəне 
мəдениет мəселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы 
(ЮНЕСКО), Халықаралық реконструкция жəне даму банкі 
(МБРР), Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттік 
(МАГАТЭ), Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ВОЗ), Ха-

лықаралық теңіз ұйымы (ИМО), Дүниежүзілік метеорологиялық 
ұйым (ВМО) жəне т.б. қатысады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Айналадағы Орта Жөніндегі 
Бағдарламасы ЮНЕП (ағыл. U№ited №atio№s E№viro№me№t 

Programme – U№EP) – Бас Ассамблеяның мемлекеттер мен 
халықаралық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау мен жақ-

сартуға бағытталған шараларын тиімді жүзеге асыруын қамта-

масыз ететін халықаралық ұйым ретінде көмекші органы. 
Бағдарлама 1972 жылы 15 желтоқсанда құрылды, штаб-

пəтері Кенияның Найроби қаласында орналасқан. ЮНЕП-тің 
ұраны: «Қоршаған орта өркендеу жолында».   

БҰҰ-ның 1972 ж. 5-6 маусымда Стокгольмде өткен кон-

ференциясының кепілдемесіне сай, 1972 ж. 15 желтоқсанда 
құрылған ЮНЕП-тің басты органдары – Басқару кеңесі 3 жыл, 
Хатшылығы 4 жыл мерзімге сайланады. ЮНЕП-ке 70-ке жуық 
мемлекет мүше. Штаб-пəтері – Найробиде. Басқару кеңесі 
қоршаған ортаға байланысты халықаралық ынтымақтастыққа 
көмектесу жəне осы саладағы бағдарламаның қызметі мен 
үйлестірілуін басқаруды жүзеге асырумен, баяндамалар мен 
шолулар жасаумен, дүниежүзі бойынша қоршаған ортаның 
жағдайын үнемі бақылауда ұстаумен, т.б. көптеген шаралармен 
айналысады. Қоршаған орта саласындағы бағдарламалардың 
қосымша қаржыландыруын жүзеге асыру мақсатында 1973 ж.  
1 қаңтарда ерікті ЮНЕП қоры ашылды. ЮНЕП-тің көптеген 
Биологиялық конвенциясына Қазақстан Республикасы 1994 ж. 
қыркүйектен бері мүше. 1994 ж. қазанда Парижде жасалынған 
Шөлге қарсы күрес конвенциясына Қазақстан Республикасы да 
қол қойды. Қазіргі таңда Қазақстанның ЮНЕП-пен ынтымақ-
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тастық шеңберінде: Қоршаған орта қорғау жөніндегі дүниежү-

зілік қордың (ФГОС) қаржыландыруымен ЮНЕП-тің «Каспий 
теңізінің биологиялық саналуандығы жəне оның жағалауын 
қорғау» бағдарламасын жүзеге асыру ісі, ЮНЕП-тің Еуропалық 
аймақтық бюросымен бірге Арал жəне Каспий теңіздері жағдай-

лары жөніндегі халықаралық конвенция жасау мəселелері 
қарастырылуда. Қазақстанда ЮНЕП-тің табиғатты қорғау жө-

ніндегі заңын шығару жəне экологиялық заңдарын енгізу жұ-

мыстары жүргізілуде. 

Міндеттері: 
Қоршаған орта саласындағы халықаралық қатынастарды 

жақсарту жəне лайықты саясат ұсыну. 
Қоршаған ортаның жағдайын көрсету. 
Қоршаған ортаға байланысты ақпаратты жинап, тарату. 
Қоршаған ортаның тұрақтылығы туралы аймақтық бағдар-

ламаларды дамыту. 
Мемлекет дəрежесіндегі қоршаған ортаны өндіруге керекті 

қуат пен технологиялық қолдаумен жабдықтау. 
Халықаралық қоршаған орта заңдарын дамытуға көмек- 

тесу. 
Қоршаған ортаға байланысты тұжырымдама мен құралдар-

ды қолдануға жəне дамытуға керекті тəжірибелі ақылдармен 
жеткізіп отыру. 

 ЮНЕП-тің құрылымы келесі алты бағыттардан тұрады: 
� ерте ескерту жəне бағалау; 

� экологиялық саясаттың имплементациясы; 

� технология, өндіріс жəне экономика; 

� аймақтық ынтымақтастық; 

� қоршаған орта заңы мен Конвенция; 

� коммуникация мен əлеуметтік ақпарат. 

 Негізгі бақылауды БҰҰ шеңберіндегі қоршаған ортаны 
қорғау мəселелері жөніндегі жаңа үкіметаралық орган – Қор-

шаған орта жөніндегі БҰҰ бағдарламасы (ЮНЕП) жүзеге 
асырады. ЮНЕП – БҰҰ-ның негізгі көмекші органы болып 
табылады. 1975 жылы өзінің қызметінің алғашқы кезінде ЮНЕП 
қоршаған ортаға байланысты мынадай бірінші кезектегі алты 
міндетті айқындады: елді мекендер жəне денсаулық сақтау; 
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құрлықтың экологиялық жүйелері; қалалардың қоршаған 
ортасы; мұхиттар; қуат; дүлей апаттар. 

 ЮНЕП үш деңгейде жұмыс істейді: 
Бірінші деңгейде коршаған ортаның бəсекелес мəселелері 

жөнінде жəне осы салада атқарылып жатқан шаралар жөнінде 
ақпарат береді. БҰҰ-ға мүше мемлекеттер жыл сайын қоршаған 
ортаның ахуалы туралы баяндамалар тапсырады, осы баяндама-

лардан аталған ақпараттар алынады. 
Екінші деңгейде жекелеген елдерге, халықаралық үкіметтік 

жəне үкіметтік емес ұйымдарға қатысты бүкілəлемдік көлемде 
бағдарламалық шараларды жүзеге асырудың міндеттері мен 
стратегиясын белгілейді. Осы деңгейде қажетті шаралар мен 
олардың орындаушылары туралы мəселелер шешіледі, нақты 
бағдарламалар жасау үшін əдістемелік негіз қамтамасыз етіледі. 

Одан əрі екінші деңгейде қолдау тапқан бағдарламалар мен 
жобаларды Қоршаған ортаны қолдау қоры қаржыландырады. 
Қолдау мөлшері тиімділікке, яғни қаржылық көмектің бағдар-

ламаның түпкі мақсатын іске асыруға қаншалықты ықпал ете 
алатындығына байланысты болады. Толық қаржыландыру 
ерекше жағдайларда ғана, яғни жобанын орындалуы аса ірі жоба 
бойынша əзірлік жұмыстарын жүргізумен тұтас келетін болса, 
іске асырылуы мүмкін.  

 ЮНЕП өзі қызмет істеген жылдары көптеген табиғат қор-

ғау шараларын жүзеге асырды.  
Қоршаған ортаның аса ауқымды мониторинг жүйесі 

құрылды жəне оның құрамдас бөліктері ретінде – қоршаған орта 
бойынша ақпарат көздерінің Халықаралық анықтама жүйесі 
(ИНФОТЕРРА) жəне əуелетті уытты химиялық заттардың 
халықаралық тіркеушісі құрылды. 

Сондай-ақ БҰҰ шеңберінде Орнықты дамыту жөніндегі 
комиссия жұмыс істеді. Ол БҰҰ-ның Экономикалық жəне 
əлеуметтік кеңесінің (ЭКОСОС) көмекші органы болып табы-

лады. Қоршаған ортаны сақтаумен айналысатын 200-ден астам 
халықаралық үкіметтік емес ұйым бар. Мысалы, 1948 жылы 
Францияда құрылған Табиғат жəне табиғат ресурстарын қорғау-

дың халықаралық одағы (МСОП); Құстарды қорғау жөніндегі 
халықаралық кеңес, Хайуанаттарды қорғау жөніндегі дүние-
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жүзілік федерация; Альпі аудандарын қорғау жөніндегі ха-

лықаралық федерация, т.б. 
Гринпис өз мақсаттарына жету үшін тікелей əрекет (іс-əре-

кет жəне наразылықтар), лоббистік жəне зерттеулер пайдала-

нады. Гринпистің Экономикалық жəне Əлеуметтік кеңесі 
(ЭКОСОС) бар, Біріккен Ұлттар Ұйымымен жалпы консульта-

тивтік мəртебесі бар жəне мемлекеттік емес ұйымдардың есеп 
ашықтығын арттыру мақсатында құрылған халықаралық үкімет-

тік емес ұйым болып табылады. 
Гринпис тек қана өз жақтастарының ғана берген қаржылық 

көмегімен өмір сүруде, ал мемлекеттік құрылымдар, саяси пар-

тиялар жəне бизнестен қаржылай көмекті үзілді-кесілді қабыл-

дамайды. 
Гринпис БАҚ назарын экологиялық мəселелерге аударуға 

бағытталған ірі акцияларымен белгілі. 
Аймақтық кеңселер GPI басшылығымен негізінен дербес 

жұмыс істейді. Гринпистің 2500-ден астам қызметкері мен бүкіл 
əлем бойынша 14 500 еріктілер штаты бар. Негізгі басқару 
органы барлық аймақтық офистерінің өкілдерінен тұратын 
Гринпис кеңесі болып табылады.  

ГРИНПИС ҚЫЗМЕТ ЕТУ БАҒЫТТАРЫ: 
1.  Атмосфералық ауаны химиялық ластағыш заттардан қорғау 

2. Ядролық қарудан, ядролық атом бомбалары сынақтары-

нан сақтау 

3.  Ормандар мен өсімдіктер əлемін сақтау 

4.  Жануарлар дүниесін қорғау 

5.  Су мен теңіздерді ластаудан қорғау 

6. Қоршаған орта мен адамдарды радиациялық заттардан 
қорғау 

7. Қоқыс қалдықтарынан ауаны тазарту 

Ластағыш көздері 
Химиялық ластану – қоршаған ортаның табиғи химиялық 

қасиеттерінің қарастырылып отырған уақыт кезеңі үшін қай-

сыбір заттектердің көпжылдық орташа ауытқуларынан асып 
түсетіндей болып өзгеруі немесе қоршаған ортаға əдетте онда 
болмайтын заттектердің түсуі немесе нормадан артық шамада 
түсуі.  
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Қоқыстан тазарту – сұйық жəне шаруашылық-тұрмыстық, 
кейбір өнеркəсіп қалдықтарын арнайы көлікпен жинау, тасы-

малдау жəне одан əрі залалсыздандыру жұмысын жүргізу. 
Ластану – адамға жəне табиғи экожүйеге зиянды əсер ететін 

физикалық-химиялық жəне биологиялық заттардың қоршаған 
ортаға залал келтіруі. Ластанудың салдарынан зиянды жəне улы 
заттардың мөлшері көбейіп, қоршаған ортаның экологиялық 
тепе-теңдігі бұзылады. Тіршілік ортасы мен орнына қарай: 
ғарыштық, атмосфералық, гидросфералық, т.б. ерекшеліктеріне 
қарай: физикалық (электромагнитті, радиоактивті, сəулелі, 
жарықты, жылулы), химиялық (мұнай, ауыр металдар жəне 
олардың тұздары мен тотықтары), биологиялық (микробты, 
бактериялық, вирусты) жəне механикалық Ластану (агенттердің 
өз арасындағы ластану, мысалы, қоқыс) болып бөлінеді. Ластану 
көздеріне қарай: өндірістік, көліктік, ауыл шаруашылық, 
тұрмыстық, т.б. болып ерекшеленеді. Қоршаған ортаның 
ішіндегі ең көп ластанатын атмосфералық ауа, су, топырақ. 
Ауаны негізінен: жылу электр стансалары, түсті жəне қара 
металлургия өнеркəсіптері, зауыттар, ал ауылды жерлерде ауа 
мен топырақты  көбінесе мал жəне құс өсіретін шаруашылық-

тар, ет жəне сүт өндіретін кəсіпорындар, сондай-ақ егістік жер-

лерге қолданылатын улы химикаттар, пестицидтер жəне 
минералды тыңайтқыштар ластайды. Ірі қалаларда негізгі ласта-

ну көзі – автокөліктер, себебі олар шығарған газдардың құра-

мында көп мөлшерде зиянды заттар (көміртек жəне азоттың 
тотықтары, көмірсутектер, қорғасынның токсиндік байланыста-

ры, канцерогенді заттар т.б.) кездеседі. Мысалы, бір жеңіл 
автокөлік ауаға сағатына шамамен 6-10 м2 улы газ бөліп шы-

ғарады. Қоршаған ортаның Ластану дəрежесі əртүрлі қалыптар 
(стандарттармен) мен нормативті көрсеткіштер арқылы бақы-

ланады. 
 

Атом қуаты халықаралық агенттігінің қоршаған орта-

ны қорғаудағы ролі 
Атом қуаты халықаралық агенттігі (АҚХА) – ядролық 

қаруды таратпау тəртібін қолдау, атом қуатын бейбіт мақсатта 
қауіпсіз пайдалану жолындағы халықаралық ынтымақтастықты 
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дамыту мен кеңейту мəселелерімен айналысатын үкіметаралық 
тəуелсіз ұйым. БҰҰ жүйесіне кіреді, бірақ онымен арнайы 
келісім негізінде қарым-қатынас жасайды. Агенттік өзінің қыз-

меті туралы БҰҰ Бас ассамблеясы мен БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне 
жыл сайын мəлімет береді. Қазір оған 125 ел мүше. Ұйым 
бюджеті 256 млн. АҚШ долларынан астам. Атом қаруы бар 
мемлекеттерде (Ресей, АҚШ, Франция, Ұлыбритания, ҚХР) 
ядролық қондырғылардың бір бөлігі өз еркімен АҚХА бақы-

лауына қойылған. Израильдегі, Үндістандағы, Пəкістандағы бір-

қатар қондырғылар Агенттіктің бақылауынан тыс қалып отыр. 
АҚХА-ның маңызды қызмет ету салалары – атом қуатын 

бейбіт мақсаттарда пайдалану, осы салада техникалық көмек 
көрсету, атом электр станцияларының (АЭС) қауіпсіздігін арт-

тыру, радиоактивті қалдықтарды залалсыздандыру, радиоизо-

топтарды медицинада, т.б. адамзат шаруашылығында пайдала-

ну. АҚХА қамқорлығымен Ресейдің, АҚШ-тың, Жапонияның 
жəне Еуропа қоғамдастығының  ғылыми күштерін Халықаралық 
термоядролық сынақ реакторларын (ITER) жасау үшін біріктіру 
жобасы жүзеге асырылуда. АҚХА-ның бақылау қызметін 
жетілдіру жəне кеңейту шеңберінде 1997 жылы мамырда 
«Кепілдіктер жүйесінің пəрменділігі мен тиімділігін арттыру» 

бағдарламасы қабылданды. АҚХА ядролық заттардың зиянсыз 
айналымы жөніндегі ақпараттар мен деректерді жинап, талдап, 
қорытады. Тек мемлекеттер ғана АҚХА-ға мүше бола алады. 

Басқарушы органдары: мүше елдердің жыл сайын 
шақырылатын Бас конференциясы 35 адамнан тұратын Басқа-

рушылар кеңесі жəне ағымдағы жұмыстарды іске асырушы екі 
мыңнан астам қызметкері бар хатшылар тобы бар, соңғысын Бас 
директор басқарады. Штаб-пəтері Венада орналасқан. 

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігі – АҚХА. 
1957 жылы құрылды. Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары 
мен қағидаларына сəйкес Қауымдастық өз баптарының негізінде 
əрекет ететін, БҰҰ жүйесіндегі дербес үкіметаралық ұйым 
болып табылады. 

Агенттіктің міндеттері: 
– атом энергиясын бейбіт мақсаттарда практикалық қолда-

нуды дамытуға жəрдемдесу; 
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– бүкіл əлем бойынша қарусыздануға жəрдемдесу; 
– Ядролық материалдар мен жабдықтардың бейбіт пайда-

лануға арналғанына кепілдік, əскери мақсаттар үшін пай-

даланылуды болдырмау; 

– Ядролық қаруды таратпаудың бақылау жүйесін енгізу; 
– Атом энергиясын бейбіт мақсаттарда, практикалық пай-

далану саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізуге кө-

мектесу; 
– Ядролық ғылым мен техниканың барлық аспектілері 

бойынша ақпарат ұсыну. 
Ерекше назар атом энергиясын өнеркəсіптік мақсатта пай-

далану арқылы жүзеге асырылады, халық үшін зияны жоқ сынау 
өткізу; радиациялық өңдеу; ядролық технологиялар негізінде 
өлшеу; зерттеу реакторларын құру жəне пайдалану; радиоизо-

топы жəне радиофармацевтикалық өндірісті дамыту. 
 АҚХА Техникалық ынтымақтастық арқылы қаржыланды-

рылады: 
– техникалық көмек жəне ынтымақтастық қоры (FTPS); 
– бюджеттен тыс қорлар; 
– грант көмек жəне Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағ-

дарламасы. 

 (БҰҰДБ) арқылы қаражат бөлінеді. 
 Кепілдіктер жүйесі негізінде АҚХА инспекторларына 

ядролық материалдар мен объектілерді бақылау негізделген. 
Тексеру тексерілуі тиіс мемлекетте келісім негізінде орын алуы 
мүмкін. Кепілдіктер қабылдау ерікті болып табылады. Кепіл-

дікті қамтамасыз ететін – 1968 жылғы Ядролық қаруды таратпау 
(ЯҚТШ) туралы шарт, оған 118 ел қол қойды. Ядролық қаруды 
таратпау туралы шартта – ядролық мемлекеттермен қолданыста 
шамамен 80 келісім бар. Сонымен қатар агенттік Ядролық қа-

руды таратпау туралы шартқа қатысушы болып табылмайтын 
ядролық мемлекеттермен бірнеше кепілдік-келісімдер жасасты. 
1995 жылы Агенттік кепілдігіне 850 ядролық зауыттар немесе 
ядролық материалды қамтитын объектілер енді. Ядролық 
нысандарды АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Қытай жəне Ресей 
сақтайды. МАГАТЭ кепілдіктерінде сондай-ақ жоғарыда атал-

ған бес елден тыс ядролық нысандардың 95% қолданылады. 
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Қазақстан Агенттікке 1994 жылы мүше болып кірді. Өзін ядро-

лық қаруы жоқ деп жариялауына жəне Семей атом сынақ алаңы-

ның жұмысын тоқтатуына байланысты Қазақстанның бұл 
Агенттіктің  қызметіне қатысуының маңызы артып отыр. 
АҚХА-ға 1994 жылдан бері Қазақстан атом қуатын пайдалану 
саласындағы аса қажетті мəселелерді шешуге көмек көрсетіп 
келеді. Бұл салада заңдар мен құжаттар жүйесін жасауға көмек-

тесуде, ядролық реакторлырға жəне ядролық-отын циклді кə-

сіпорындарға сараптау жүргізілуде, республиканың əртүрлі 
ұйымдарына аспаптар мен жабдықтар түрінде техникалық көмек 
жақсарды. Семей сынақ алаңында  радиациялық жағдайдың 
қазіргі күйін анықтау мақсатында АҚХА мамандарының үш 
өкілдігі (миссиясы) жұмыс істеді. 1994 жылы шілдеде Алматыда 
Қазақстан мен АҚХА арасында ядролық қаруды таратпау 
жөніндегі шартқа байланысты кепілдіктер беруді қолдану тура-

лы келісімге қол қойылды. Бұл келісімді дайындау мен іске 
асыру барысында Агенттік жағынан Қазақстанға сараптау-əдіс-

темелік жəне техникалық көмек көрсетілді. 
 

Азық-түлік жəне ауыл шаруашылығы ұйымының эко-

логиялық құқықтық мəртебесі 
Азық-түлік жəне ауыл шаруашылығы ұйымын (ФАО) [12] 

құру туралы шешім 1943 жылы өткен халықаралық конферен-

цияда қабылданды. Ұйымның жарғысына 1945 жылдың 16 қа-

занында Квебек қаласында қол қойылды. 1946 жылы ФАО  
1905 жылдан бері келе жатқан Римде орналасқан Халықаралық 
ауыл шаруашылығы институтының функцияларын өз мойнына 
алды. Қазіргі таңда бұл ұйымның штаб-пəтері Римде орналас-

қан. FAO-ның құрамына 197 мемлекет кіреді. 
Жарғыға сайкес ФАО-ның жалпы мақсаттары мынадай бо-

лып табылады: халықтардың тамақтану мен өмір сүру деңгейін 
көтеруге бағытталған индивидуалды жəне біріккен əрекеттер 
негізінде жалпыадамзаттың хал-ауқатын көтеруге септігін 
тигізу; барлық азық-түлік жəне ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
өндірісі мен үлестірімінің тиімділігін арттыру; ауыл халқының 
өмірлік жағдайларын жақсарту. Сондай-ақ ұйым мүше-мемле-

кеттерге техникалық көмек көрсету қызметімен айналысады. 
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Осы мақсатта ФАО тамақтану, азық-түлік жəне ауыл шаруа-

шылығы мəселелері бойынша ақпаратты жинайды, талдайды, 
өңдейді жəне де қажет жағдайларда таратады; осы саладағы 
сұрақтар бойынша зерттеулер жүргізеді; дамушы елдерге ауыл
шаруашылығы, орман жəне балық шаруашылығы салаларында 
жəрдемдеседі, соның ішінде кей жағдайларда тікелей азық-түлік 
өнімдерін жеткізе отырып та көмегін береді. 1990 жылы ФАО 
əлемдегі 62 елдегі тропиктік ылғалды ормандарды (ғарыш- 

тық суреттерді пайдаланып) есепке алды. Сөйтіп орман ауданы 
(1,2 млрд га-дан артық) анықталды.

ФАО құрылымы: Конференция, Кеңес, Кеңес Комитеттері, 
Хатшылық, жəне де бірқатар үкіметаралық органдар. 

Конференция – ФАО-ның ең жоғарғы органы, онда əр 
қатысушы мемлекеттен бір делегат өкілдік етеді. Конференция 
саясатты анықтайды жəне ұйымның бюджетін бекітеді, сонымен 
қатар Жарғы бойынша берілетін өзге де құзіреттіліктерді жүзеге 
асырады. Конференция ұйымның Жалпы ережелерін жəне Қар-

жылық тəртібін айқындайды. Конференцияның əдеттегі сессия-

лары екі жылда бір рет шақырылады; арнайы сессиялардың 
шақырылу жағдайлары да бар. 

ФАО-ның атқарушы органы – Кеңес, 49 мүшесі бар жəне 
олар Конференциямен үш жылға сайланады. Кеңеске тəуелсіз 
төраға басшылық етеді, ал ол өз кезегінде Конференциямен 
екі жылға сайланады. Кеңес мүшелері əділетті географиялық 
таралым принципі негізінде сайланады. Кеңес отырысы Кон-

ференция сессиялары арасында кем дегенде үш мəрте өткізі-
леді.

Кеңес үш кішігірім комитетті сайлайды – Бағдарлама 
бойынша комитет, Қаржы комитеті жəне Конструкторлық-

құқықтық сұрақтар бойынша комитет. Бұдан бөлек Кеңестің 
ұйымның қызмет ету мəселелерімен айналысатын, сайланбай-

тын бес комитеті бар. Оның жұмысына ұйымның барлық мү-

шелері қатыса алады.
ФАО Хатшылығы Конференциямен алты жылға сайланатын 

Бас директормен басқарылады. Конференцияда бекітілген ере-

желермен анықталатын процедураға сəйкес ұйымның персоналы 
Бас директормен тағайындалады. 
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ФАО-ның бұдан бөлек көптеген өзге үкіметаралық жəне 
эксперттік органдары бар. Олар жалпы жəне аймақтық деңгейде 
де құрылған. Олар ауы лшаруашылығы, балық аулау жəне азық-

түлік мəселелерімен айналысады. Бұл ұйым өзге халықаралық 
ұйымдармен белсенді түрде серіктестік қатынастарын жүзеге 
асырады.

Кодекс Алиментариус (латынша Codex Alime№tarius – Та-

мақ кодексі) – тамақ өнімдерінің стандарттар жəне ережелер 
кодексін енгізу бойынша ФАО/ДДСҰ халықаралық комиссиясы 
қабылдаған тамақтың халықаралық стандарттарының жинағы. 
Кодекстің стандарттары негізгі тамақтану өнімдерін қамтиды –
өңделген жəне жартылай фабрикат, əрі өңделмеген өнімдер.

2012 жылы комиссия құрамына 186 ел жəне еуроодақ кір-

ген. Кодексті қадағалау дəрежесін 215 ұйым иемденді (үкі-
метаралық, үкіметтік емес жəне БҰҰ органдары).

 Codex Alime№tarius жөніндегі комиссия 1963 жылы фарма-

цевтикалық өндірістің əсерінен, 1961 жылы БҰҰ жанындағы 
ФАО конференциясының 11 сессиясында жəне ДДСҰ 16 ассам-

блеясында қабылданған резолюцияны орындау мақсатында 
пайда болды. Алайда,  Codex Alime№tarius атауының тарихи 
тамыры Codex Alime№tarius Austriacus жинағында байқалады 
(Австрия-Венгерлік империяда 1897-1911 ж. аралығында құ-

рылған стандарттар мен көптеген тамақтану өнімдері сипаты-

ның жинағы осылай аталатын). Кейін, 1954-1958 жж. аралығын-

да, Австрия аймақтық еуропалық кодекстің, Codex Alime№tarius 

Europaeus құрылуына белсенді себептескен. Жəне сол Codex 
Alime№tarius Europaeus жөніндегі кеңес 1961 жылы ФАО жəне 
ДДСҰ пайда табу үшін өздері құрған стандарттарды алуды 
ұсынатын резолюцияны қабылдады [12].

Кодекс барлық тамақ өнімдерін, өңделгенді де, шикіні де 
реттейді. Өнімдердің жеке түрлерінің стандарттарынан басқа 
кодекс өнімдерді, тамақ гигиенасын, тамақ қоспаларын, құра-

мында пестицидтердің болуын маркілеу жалпы стандарттарын 
жəне тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі жəне биотехнологияларды 
зерттеу рəсімдерін қамтиды.

Кодекс бірнеше тілде жарияланады: ағылшын, француз, 
испан. Корпусқа кіретін стандарттардың бөлігі сондай-ақ орыс 
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жəне араб тілдерінде қолжетімді; кейбір стандарттар қытай 
тіліне аударылған. 

Кодекс келесілерді реттейді: 
– Тамақтарды маркілеуді (жалпы ережелер, тамақ құнар-

лылығын көрсететін нұсқаулық, əртүрлі өтініштерді 
рəсімдейтін нұсқаулық); 

– Тамақ қоспалары (негізгі стандарттар, қолдану ережесі, 
тамақта қолданылатын химиялық заттарға талаптар 
қою); 

– Тамақтың ластануы  (жалпы талаптар, тамақты радину-

клидтармен, афла-жəне басқа да микотоксиндармен жəне 

т.б. ластаудың шектеулі деңгейлері); 
– Тамақта пестицидтер мен ветеринарлық препараттардың 

максималды мүмкін деңгейі; 
– биотехнологиялық тəуекелдерді бағалау əдістері; 
– тамақ өнімінің гигиенасы; 

– үлгілерді талдау жəне таңдау əдісі. 
Келесі тамақ түрлеріне сай ерекшелік стандарттар: 
– Ет жəне оның өнімдері; 
– Балық жəне балық өнімдері; 
– Сүт жəне сүт өнімдері; 
– Арнайы диета тағамдары, оның ішінде нəрестелер мен 

балаларға арналған тағамдар; 

– Табиғи жəне өңделген көкеністер, жемістер, шырындар; 

– Дəнді дақылдар жəне олардың өнімдері; 
– Майлар жəне олардың өнімдері; 
– Əртүрлі тамақ өнімдері (шоколад, қант, бал, минералды 

су жəне басқалар). 
Қазіргі жағдаймен ФАО БҰҰ жүйесіндегі ең ірі мамандан-

дырылған агенттік болумен бірге жалпы ауыл шаруашылығы, 
орман жəне балық шаруашылығы, ауылдық аймақтарды дамыту 
саласындағы жетекші агенттіктердің бірі болып табылады. 
Қазақстан бұл ұйымға 1996 жылдың қараша айында мүшелікке 
өткен. Өзара ынтымақтастық мерзімінде ФАО елімізге ауыл 

шаруашылығын дамыту саласында шегірткемен күрес, аграрлық 
саясатты қалыптастыру, топырақ қорғау егін шаруашылығы 
жəне топырақ қорғау технологиясын пайдалану, таулардағы 
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агробиологиялық түрлер мен сулы-батпақты алқаптарды сақтау, 
генетикалық ресурстарды жинау, Каспий теңізіндегі бекіре 
тұқымдас балықтарды басқару жүйесін жетілдіру, орман шаруа-

шылығы мен хайуанаттар дүниесін қорғау жөніндегі норма-

тивтік құжаттар жобасын жасау саласында техниалық көмек 
көрсетті. 

  
Бақылау сұрақтары: 
1. Қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғаудың түсінігі жəне 

жалпы сипаттамасы.  
2. Халықаралық табиғатты қорғау объектілері мен субъектілері.  
3. Табиғи ортаны қорғау саласындағы халықаралық келісімдер, конвен-

циялар, шарттар, қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық мемле-

кеттік-құқықтық механизмі.  
4. Қоршаған ортаны халықаралық қорғауға Қазақстан Республикасының 

қатысу нысандары. 
 

Қолданылған əдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 09.01.2007 ж.  
2. Күлтелеев, С.Т. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. 

Жалпы жəне Ерекше бөлімі: оқулық / С.Т. Күлтелеев, Е.Ш. Рахметов. 
– Алматы: HAS, 2008. – 325 б. 

3. Байдельдинов Д.Л. Қазақстан Республикасының экологиялық құқы-

ғы. – Алматы, 2005. 
4. Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан: учебное 

пособие. – Алматы: «NURPRESS», 2011. – 432 с. 
5. Тюлеубекова, С.Ш. Международное экологическое законодательство: 

хрестоматия / Сауле Шахановна Тюлеубекова; С.Ш. Тюлеубекова; 
КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы: Қазақ университеті, 2005. 
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ҚОСЫМША А 
 

Қазақстан Республикасы  
Экологиялық құқық пəнінен силлабус 

 
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 

Силлабус  

КодK№ 1206 Жерге салық салу жүйесі 
2017-2018 оқу жылы (көктемгі семестр) 

Пəннің 
коды 

Пəннің атауы Типі Аптасына сағат 
саны 

Кре-
дит 

саны 

ECTS 

Дəріс Практ Лаб 

КодK
№1206 

Жерге салық 
салу жүйесі  

МК 1 1 0 2 6 

Пре-

рекви- 

зиттер: 

Мемлекет жəне құқық теориясы; Əкімшілік құқық, Азаматтық 
құқық, Еңбек құқығы; Аграрлық құқық., Салық құқығы 

Дəріс-

керлер 

 

Айғаринова Гүлнар Тілеу-

хадировна заң ғылымда-

рының кандидаты, Кеден, 
қаржы жəне экологиялық 
құқық кафедрасының 
профессоры м.а.  
Жанғабұлова Арайлым 
Қуанышбековна, з.ғ.к., 
Кеден, қаржы жəне 
экологиялық құқық 
кафедрасының доценті, 

Офис-сағаттар Кесте 
бойынша 

e-mail Gul№ar._80@mail.ru 

Теле-
фондар 

377 33 36 (12-56) Аудитория  323 

Пəннің 

сипат-
тамасы 

 

Курс-

тың 
мақ-

саты  

Экологиялық құқықты оқыту мақсаты – экологиялық заңдарды 
жəне оларды іс жүзінде қолдануды жəне адамзаттың мүддесі 
үшін қоршаған табиғи ортаны ұтымды пайдалану саясатын 
жүргізуге қабілетті құқық қорғау органының, өкілді атқарушы 
органның жəне өзге де мемлекеттік жəне мемлекеттік емес 
органның болашақ жұмыскерлері болатын құқықтанушыларды 
дайындау. 
Пəнді оқытудың міндеттері.   
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– ҚР-да экологиялық құқықтың қалыптасуы, даму перспективасы 
мен өркендеуі, экологиялық құқықтың негізгі қайнар көздерімен 
танысу, экологиялық қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық-

тың қайнар көздерін, оның нысаны, мазмұны жəне заңды күші 
бойынша мінездемелері мен субординацияларының əртүрлі 
түсініктерін айқындау жəне осы туралы студенттердің білім алуы; 
– ҚР экологиялық құқығының түсінігі жəне курстың негізгі 
терминдерін оқу, курстың мазмұнын ашу; 
– экологиялық құқықты оқыту кезінде қоршаған ортаны қорғау 
жəне табиғи ресурстарды ұтымды қолдануды қамтамасыз ететін 
мемлекеттік-құқықтық механизмге, экология, табиғатты пайда-

лану жəне қоршаған ортаны қорғауға байланысты сұрақтар 
бойынша жаңа бағыттар, даму қарқындары мен осы саладағы 
қолданыстағы ұлттық заңдарды жетілдіру мəселелеріне ерекше 
назар аудару. 
Нақты пəндi oқыту əдici cтудeнттepдiң бoлaшaқ мaмaндығы үшiн 
қaжeт бiлiмдi бepугe бaғыттaлғaндықтaн, жaңa мaқcaты бap. 
Бiлiм aлу дəpіc жəнe ceминap caбaқтa мaтepиaлды ic жүзiндe oқу, 
тaқыpыптap бoйыншa қocымшa əдeбиeттepдi, oқулықтapды, oқу 
құpaлдapын oқу, coнымeн бipгe дəpіc жəнe ceминap caбaқтapды 
epeкшe интepaктивтi əдicтepдi қoлдaну apқылы жүзeгe acыpы-

лaды.  
Оқыту 

нəти-
желері 

Құзыреттер (оқытудың нəтижелері): берілген оқу пəні оқытудың 
барлық дəстүрлі əдістерін пайдаланады:  арнайы əдебиеттер мен 
нормативті актілерді оқып үйрену, есептерді шығару, студент-

тердің өзіндік жұмысы; студенттердің білімінің бақылау нысаны 
– емтихан.   

Əде-

биет-

тер 
жəне 

ресурс-

тар 

Нормативтік-құқықтық актілер тізімі: 
Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995 ж. 
(2007, 2011 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен). 
Қазақстан Республикасының ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОДЕКСІ  
09.01.2007 ж. 
Қазақстан Республикасының Жер кодексі 20.06.2003 ж.   
Қазақстан Республикасының Су кодексі.  9 шілде. 2003 ж.  
Қазақстан Республикасының Орман кодексі. 8 шілде 2003 ж.   
Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
туралы Қазақстан Республикасының заңы. 9 шілде 2004 ж.   
ҚР Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 2006 жылы  
7 шілдедегі заңы 

Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан 
Республикасының 20177 жылғы 24 желтоқсандағы №291-IV Заңы  

Өсiмдiктердi қорғау туралы Қазақстан Республикасының  
2002 жылғы 3 шiлдедегi №331 Заңы // Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., №13-14, 140-құжат 

Атом энергиясын пайдалану туралы Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 14 сəуiрдегi №93 Заңы 
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Өсімдіктер карантині туралы 1999 ж. 11 ақпандағы №344-1 Қа-

зақстан Республикасының Заңы (2010.19.03. берілген өзгерістер 
мен толықтырулармен) 

 

Арнайы  əдебиеттер: 
Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан: 
учебное пособие. – Алматы: «NURPRESS», 2011. – 432 с. 
Сулейменова С.Ж. Водное право Республики Казахстан: учебное 
пособие. – Тараз, 2011. – 367 с. 
М.М. Бринчук Экологическое право: учебник, 4-е издание – М.: 
Эксмо, 2010. – 672 с. 
Бекишева С.Д. Экологическое право  Республики Казахстан: 
учебное пособие. – Караганда: Арко, 2009. – 472 с. 
Байдельдинов Д.Л. Қазақстан Республикасының экологиялық 
құқығы. – Алматы, 2005. 
Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д. Экологическое право Респуб-

лики Казахстан:  учебник. – Алматы, 2004. – 450 с. 
Абдраимов Б. Возмещение экологического вреда по законода-

тельству Республики Казахстан / Б. Абдраимов, Е. Жарылкасын. 
– Алматы: Юрист, 2001. – 80 с. 
Байдельдинов Д.Л. Правовой механизм государственного управ-

ления экологией: учебное пособие. – Алматы, 1998. – 135 с. 
Курс-

ты 
ұйым-
дасты-
ру 

Бұл теоретикалық материалдардың көп мөлшерімен жалпы 
танысу жүргізілетін кіріспе курс, сондықтан пəнге дайындық 
кезінде елеулі рөл оқулық пен тапсырмалар жинағына беріледі. 
Үй тапсырмаларына теоретикалық жəне тəжірбиелік тапсыр-

малар беріледі. Семинар сабақтары мен СӨЖ тапсыруда алдын-

ала тақырып бойынша құралған ситуациялық жағдайларды шешу 
ішінара жүргізіледі. Ол студентке теориялық материалды тəжі-
рибемен ұштастырып, қолданып, танысуға мүмкіндік береді. 

Курс-

тың 
талап-

тары 

 

1. Тиісті курсты оқу барысында студенттер барлық дəріске қаты-

сып, алдын-ала берілген семинар сабақтарында жауап беруі 
керек. Төменде көрсетілген кестеге сəйкес, əрбір аудиториялық 
сабаққа алдын ала дайындалу керек. Дайындық, тақырып талқы-

ланатын сабаққа дейін аяқталуы тиіс. Дəлелді себептермен семи-

нар сабақтарына қатыспаған студенттер оқытушының рұқсаты-

нан кейін қосымша уақытта қатыспаған сабақтарын қайталап 
ауызша тапсыруы керек. Тапсырмалардың барлық түрін өткізбе-

ген студенттер емтиханға жіберілмейді  
2. Пəн кестесінде көрсетілгендей үй тапсырмасы бүкіл семестрге 
бөлінеді. Жұмыстардың барлық түрін көрсетілген мерзімде 
жасап тапсыру керек. Кезекті тапсырманы орындамаған немесе 
50%-дан кем балл алған студенттер бұл тапсырманы қосымша 
кесте бойынша қайта жасап, тапсыруына болады. 
3. Студенттер сабаққа кешікпей келуі керек, дөрекі-өрескел мінез 
көрсетпеуі тиіс, сабақ жүріп жатқан кезде ұялы телефондары 
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сөндірулі болуы керек. Сабақта толерантты болып, яғни өзгенің 
пікірін сыйлауы міндетті. Қарсылығын əдепті күйде білдіруі 
қажет.  
4. Өзінің интеллектісін дербес дамыта білуі жəне ойлау қабілетін 
кеңейту үшін шығармашылық қызметке қызығушылығы болуы 
керек, үздіксіз өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі болуы қажет. Рефе-

раттар, презентациялар студенттермен жеке жазбаша түрде 
орындалып, ауызша қорғалуы керек. Бағалау кезінде  студенттер-

дің сабақтағы белсенділігі мен сабаққа қатысуы ескеріледі. 
5. Семестр барысында студенттердің 4 СӨЖ тапсыруы қарасты-

рылған. 1 жəне 2 СӨЖ-ді орындау бірінші аралық бақылауда 
қарастырылады. Ол мемлекет теориясына арналып 25 балдан 
бағаланады. СӨЖ-н жазу барысында тарихи, салыстыру, қисын-

дық əдістерді қолдана отырып жазбаша нысанда орындайды.   
3, 4 СӨЖ-дерді тапсыру екінші аралық бақылауда жүзеге асыры-

лады. Ол құқық теориясына арналып,  нормативтік актілерді 
талдау негізінде орындалады, нормативтік реттелуіне талдау 
жасай отырып өзі түйген жеке көзқарасын білдіруін талап етеді. 
Плагиат жəне басқа да əділсіздіктерге тыйым салынады. СӨЖ, 
бақылау жұмыстарын жəне қорытынды емтихан тапсыру кезінде 
көшіру мен сыбырласуға, өзге біреу шешкен ситуациялық есеп-

терді көшіруге, басқа студент үшін емтихан тапсыруға тыйым 
салынады.  
Үй жұмысын орындау кезінде келесі ережелер сақталуы тиіс: 
– Үй жұмысы белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс.  
– Оқып зерттелген нормативтік актілерді, қосымша материал-

дарды дұрыс қолдана жəне түсіндіре білулері қажет. 
– Егер үй жұмысын өзге студентпен бірлесе жасаса, əркім нақты 
сұрақ бойынша (бір тапсырма) жұмыс істейтін болуы керек. 
– Егер тапсырма бағдарлама жазуды талап етсе, оны қолмен 
жазу жеткілікті, компьютерге енгізудің қажеті жоқ. 

Баға-

лау 
саяса-

ты 

Өзіндік жұмыстың 
сипаттамасы 

% Оқыту 
нəтиже-

лері 
Үй тапсырмалары 

СӨЖ  
Бақылау жұмысы 

Емтихан + Midterm 

БАРЛЫҒЫ 

35% 

20% 

5% 

40% 

100% 

1,2,3,4,5,6 

2,3,4,5 

3,4,6 

1,2,3,4,5,6 

 

Сіздің қорытынды бағаңыз келесідей формула бойынша 
есептеледі 

 
Төменде бағалар пайыз түрінде берілген: 

95% – 100%: А  90% – 94%: А- 

85% – 89%: В+  80% – 84%: В   
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75% – 79%: В- 

70% – 74%: С+  65% – 69%: С 60% – 64%: С- 

55% – 59%: D+  50% – 54%: D- 0% -49%: F 

Оқу 
пəнінің 
саяса-

ты 

Университеттің Академиялық саясатына сəйкес үй тапсырмалары 
тиісті мерзімдер немесе жобалардың жеңілдететін мəн-жайлары 

жағдайында ұзартылуы мүмкін (мысалы, ауру, шұғыл жағдайлар, 
апат, күтпеген мəн-жайлар жəне т.б.). Пəн үшін студенттің пікір-

таластарға қатысуы жəне сабақтардағы жаттығуларда оның жалпы 
бағасы ескерілетін болады. Сындарлы сұрақтар, тапқырлықпен 
диалогқа қатысу жақсы қасиет деп танылып, оның жалпы бағасын 
шығару кезінде ескеріледі. Оқытушы қорытынды баға шығару ке-

зінде əрбір студенттің сабаққа қатысуын ескереді. 
Оқу пəнінің графигі 

Апта-

лар 

Тақырып атауы Са-

ғаттар 
саны 

Максималды 
балл 

Модуль 1 

1 

 

Дəріс 1. Экологиялық құқықтың тү-

сінігі, пəні жəне жүйесі. Экология-

лық құқықтық қатынастар 

2  

Тəжірибелік сабақ 1. Экологиялық 
құқықтың түсінігі, пəні жəне жүйесі. 
Экологиялық құқықтық қатынастар 

1 7 

2 Дəріс 2. Экологиялық құқықтың да-

му тарихы жəне қайнар көздері. 
2  

Тəжірибелік сабақ 2. Экологиялық 
құқықтың даму тарихы жəне қайнар 
көздері. 

1 7 

Модуль 2 

3 

 

Дəріс 3. Табиғат объектілеріне мен-

шік құқығы. 
2  

Тəжірибелік сабақ 3. Табиғат объек-

тілеріне меншік құқығы. 
1 7 

СОӨЖ 
1 

Қоршаған ортаны қорғау туралы 

Қазақстан Республикасының 1997 жыл-

ғы 15 шiлдедегi №160 Заңы мен 

2007 жылғы 9 қаңтардағы ҚР Эко-

логиялық кодексін салыстырмалы 
құқықтық талдау   

 15 

4 Дəріс 4. Табиғатты пайдалану құқығы. 2 7 

Тəжірибелік сабақ 4. Табиғатты пай-

далану құқығы. 
1 7 

5 Дəріс 5. Табиғат пайдалану мен қор-

шаған ортаны қорғауды мемлекеттік 
құқықтық реттеу тетігі 

2  
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Тəжірибелік сабақ 5. Табиғат пайда-

лану мен қоршаған ортаны қорғауды 
мемлекеттік құқықтық реттеу тетігі

1 7

СОӨЖ 
2

Қоршаған ортаға əсерді бағалау 
жəне экологиялық рұқсаттар

15

6 Дəріс 6. Табиғат пайдалану мен қор-

шаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік құқықтық басқару

2

Тəжірибелік сабақ 6. Табиғат пайда-

лану мен қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік құқықтық 
басқару

1 7

7

Дəріс 7. ҚР экологиялық қауіпсізді-
гін құқықтық реттеу  

2

Тəжірибелік сабақ 7. ҚР экология-

лық қауіпсіздігін құқықтық реттеу  
1 7

Аралық бақылау 1. 1-7 апталардағы 
тақырыптар бойынша жазбаша ба-

қылау жұмысы.

21

1 Аралық бақылау барлығы 100

MIDTERM 100

8 Дəріс 8. Экологиялық заңдарды бұз-

ғаны үшін құқықтық жауапкершілік
2

Тəжірибелік сабақ 8. Экологиялық 
заңдарды бұзғаны үшін құқықтық 
жауапкершілік 

1 7

СОӨЖ 
3

Қазақстанда баламалы жəне жаңар-

тылатын энергетиканы енгізу мен 
дамытуды құқықтық реттеу

15

9

Дəріс 9. Жердің экологиялық-құқық-

тық режимі жəне оларды қорғау  
2

Тəжірибелік сабақ 9. Жердің эколо-

гиялық-құқықтық режимі жəне олар-

ды қорғау  

1 7

10 Дəріс 10.  Жер қойнауының экология-

лық-құқықтық режимі жəне оларды 
қорғау  

2

Тəжірибелік сабақ 10. Жер қойнауы-

ның экологиялық-құқықтық режимі 
жəне оларды қорғау  

1 7

11

Дəріс 11. Судың экологиялық-құқық-

тық режимі жəне оларды қорғау . 
2

Тəжірибелік сабақ 11. Судың эколо-

гиялық-құқықтық режимі жəне олар-

ды қорғау. 

1 7
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12 Дəріс 12. Орманның экологиялық-

құқықтық режимі жəне оларды қор-

ғау. 

2

Тəжірибелік сабақ 12. Орманның 
экологиялық-құқықтық режимі жəне 
оларды қорғау. 

1 7

13

Дəріс 13. Атмосфералық ауаны құ-

қықтық қорғаудың түсінігі жəне 
жалпы сипаттамасы.

2

Тəжірибелік сабақ 13. Атмосфера-

лық ауаны құқықтық қорғаудың 
түсінігі жəне жалпы сипаттамасы.

1 7

14

Дəріс 14,15. Жануарлар дүниесінің 
экологиялық-құқықтық режимі жəне 
оларды қорғау. Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды құқықтық реттеу. 

2

Тəжірибелік сабақ 14,15. Жануарлар 
дүниесінің экологиялық-құқықтық 
режимі жəне оларды қорғау. Ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды құ-

қықтық реттеу.

1 7

15

Дəріс 16. Қоршаған ортаны ха-

лықаралық-құқықтық қорғау.
2

Тəжірибелік сабақ 16. Қоршаған ор-

таны халықаралық-құқықтық қорғау.
1 7

СОӨЖ 
4.

Халықаралық экологиялық-құқық-

тық конвенцияларды құқықтық тал-

дау   

15

Аралық бақылау 1. 8-15 апталардағы 
тақырыптар бойынша жазбаша 
бақылау жұмысы.

21

2 Аралық бақылау 100

MIDTERM 100

Барлығы 400
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ҚОСЫМША Б

Қазақстан Республикасының Экологиялық құқығы пəні бойынша 
пайдалануға ұсынылған нормативтік құқықтық актілер, 

əдебиеттер жəне ғылыми зерттеулер

Пайдалануға ұсынылған нормативтік құқықтық актілер 
А) негізгі
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 ж. (21.05.2007 өз-

герістер мен толықтырулармен).
2. Қазақстан Республикасының Жер кодексі 20.06.2003 ж. (07.07.2017 ж.

өзгерістер мен   толықтыруламен).
3. ҚР Экологиялық кодексі 09.01.2007 ж. (07.07.2017 ж. өзгерістер мен

толықтырулармен).
4. ҚР Су кодексі.  2003 ж. 9 шілде (07.07.2017 ж. өзгерістер мен толықты-

рулармен).
5. ҚР Орман кодексі. 2003 ж. 8 шілде (07.07.2017 ж. өзгерістер мен   то-

лықтырулармен).
6. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану туралы ҚР

заңы. 2004 ж. 9 шілде. (толықтырулар мен өзгерістер 31.01.2016 ж.). 
7. ҚР Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 2006 жылы 7 шілдедегі

заңы. (07.07.2016 ж. өзгерістер мен толықтырулармен). 
8. Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан

Республикасының кодексі 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VІ ҚРЗ. 

9. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің мəселелері» Қа-

зақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі №994 қау-

лысы. «Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларын бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 16 ақпан-

дағы №100 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2015 жылы 12 мамырда №11021 тіркелді.

Б) қосымша
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 01 қаңтар 1994 жыл

(07.07.2017 ж. өзгерістер мен   толықтыруламен). 
2. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

2014 жылғы 11 сəуірдегі №188-V ҚРЗ.
3. «Соттардың Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын

азаматтық істер бойынша қолдануының кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 25 қарашадағы №8 Нормативтік 
қаулысы. 

4. «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі №193-IV Кодексі.

5. «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы» 2005 жылғы 13 желтоқсан-

дағы №93-III Қазақстан Республикасы Заңы. 
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7. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 
9 қарашадағы №603 Заңы. 

8. Өсімдіктерді қорғау туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 

3 шілдедегі №331 Заңы. 
9. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республика-

сының 2006 жылғы 7 шілдедегі №175 Заңы. 
10. «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 

11 ақпандағы №344-I Заңы. 
11. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Салық 

жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) 
кодексі №120-VІ ҚРЗ 

 12. «Жер қойнауына зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды көму-

дің жəне сарқынды суларды ағызудың мемлекеттік кадастрын жүргізу қағи-

дасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің  
2014 жылғы 13 қарашадағы №123 б. 

13. «Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекет-

тік тіркелімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің м.а. 2016 жылғы 10 маусымдағы №241 бұйрығы. 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылы 22 шілдеде 

№13968 болып тіркелді. 
14. «Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге, 

құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықты жөндеуге, монтаждауға, оған 
қызмет көрсетуге рұқсаттар беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы №144 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 

6 желтоқсанда №10065 тіркелді. 
15. «Мұнайдың теңізге жəне Қазақстан Республикасының ішкі су ай-

дындарына авариялық төгілуін жоюға арналған диспергенттердің тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 
21 маусымдағы №262 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет ми-

нистрлігінде 2016 жылы 28 шілдеде №14018 болып тіркелді. 
16. «Əртүрлі сыныптағы полигондарға орналастыруға арналған қалдық-

тардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігінің 2007 жылғы 2 тамыздағы №244-Ө бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде 2007 жылғы 27 тамызда Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4897 болып енгізілді. 

17. «Мемлекеттік экологиялық бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуге 
қатысты құжаттардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы №435 бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 11 тамызда №11863 

болып тіркелді. 
18. «Парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерінің 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің  
2017 жылғы 28 маусымдағы №222 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 шілдеде №15396 болып тіркелді. 
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19. «Парниктік газдарды түгендеу мониторингі мен оны бақылау қағи-

даларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 

2015 жылғы 19 наурыздағы №221 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2015 жылы 29 сəуірде №10850 тіркелді. 

20. «Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұнай операцияларын 
жүргізу кезінде өндірістік экологиялық мониторингті ұйымдастыру жəне 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2014 жылғы 20 қарашадағы №132 бұйрығы. Қазақстан Респуб-

ликасының Əділет министрлігінде 2014 жылы 26 желтоқсанда №10024 тір-

келді. 
21. «Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұнай операцияларын 

жүргізу кезінде фондық экологиялық зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2014 жылғы 20 қарашадағы №131 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2014 жылы 26 желтоқсанда №10025 тіркелді. 

22. «Мемлекеттік экологиялық ақпарат қорын жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 қазандағы 
№589 қаулысы. 

23. «Экологиялық (жасыл) инвестицияларды іске асыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 
19 наурыздағы №224 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет министр-

лігінде 2015 жылы 23 сəуірде №10783 тіркелді. 
24. «Жерді бағалаудың экологиялық критерийлерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 13 наурыздағы 
№188 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 
29 сəуірде №10887 тіркелді. 

25. «Мемлекеттік реттеу объектілері болып табылатын парниктік газдар 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің  
2015 жылғы 5 наурыздағы №177 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде 2015 жылы 10 сəуірде №10682 тіркелді 

26. «Аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау критерийлерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 16 нау-

рыздағы №202 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2015 жылы 30 сəуірде №10928 тіркелді 

27. «Кешенді экологиялық рұқсаттар беру қағидаларын жəне қоршаған 
ортаға эмиссияларға рұқсаттардың орнына кешенді экологиялық рұқсаттар алу 
мүмкін болатын өнеркəсіп объектілері үлгілерінің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 қаңтардағы 
№37 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 
16 сəуірде №10737 тіркелді. 

28. «Қоршаған ортаға эмиссияны қысқартуға арналған квоталар мен мiн-

деттемелер саудасының қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №250 бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 6 мамырда №10976 

тіркелді. 



432 

29. «Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу жəне Парниктік 
газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар-

дың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусым-

дағы №370 қаулысы. 
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