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КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының Конституциясында жер табиғи 
ресурс ретінде, Казакстан Республикасының халыктың өмірінің 
негізі болып белгіленген.

Жердің көпқырлы қызметті жүзеге асыруына байланысты 
жерге байланысты туындайтын қатынастарды, сонымен бірге, 
жер шаруашылық қатынастарды біріккен және өзара тығыз 
байланысты қрсық реттеу қажеттіліктері қарастырылган. 
Сонымен бірге, жердің объектілерді орналастыратын кеңістік, 
орман, су, өсімдігі әлемі жэне өзге табиғи ресурстар үшін 
кеңістік негізі болу касиетіне жер қатынастарын ісұкықтык 
реттеу жер құкығымен байланысты.

Жер ісұкығы Қазақстан Республикасының дербес құқық 
саласы ретінде жерді табиғи ресурс ретінде пайдалану мен 
қорғау, жерді ұтымды пайдалануды ұйымдастыру мақсатынан 
өндіріс құралы және шарты сонымен бірге, кұнарлы топыракты 
жақсарту жэне ұтымды пайдалану, жер катынастары 
субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруға 
байланысты туындайтын қатынастарды реттейтін кұқықтық 
нормалар жиынтығы.

Сонымен қатар, Қазакстандағы жер қатынастарының тарихи 
кезеңдерін терең карастырады. Мысалы, революңияға дейінгі 
Қазақстандағы жер қатынастары патшалықтық отарлау саясатын 
жүзеге асыруға бағыттайтын Ресей империясының заңдарымен 
реттелген. Қазақстан Республикасының жер құкығын 
қалыптастырудың кеңестік кезеңі 1917 жылдан басталған. 1938 
жылға дейін «Жер кұқығы» пэні дербес мәртебесі болмай, жер 
колхоз кұқығы ретінде оқытылған болатын.

1988 жылғы жаңа пэн «Экологиялық құқық» пайда болды, ал 
жер экояогиялық объект ретінде танылды. Бірақ, кейін жерді 
табиғи ресурс ретінде жэне экологиялық объект ретінде бір 
курста оқытудың қиындығы байқалды. Алдымен «Жер құқығы»



ку|къш, ксііім «Экология қр;ық» курсын оқуға кірісу қажеттілігі 
Iумпдаді.і. Осі.пап сэйкес жер құқығыньщ алғашқы құрылымы 
мічі ііигі п іуттяры өзгерді.

Ж.иіа ісүқық, ииституттар, сонымен бірге жер қорының жаңа 
гішагіары (рскреациялық, тариххі-мэдени максат жерлері т.б.), 
>іііііі «Жср құқығы» курсының ерекше бөлімінің құқық 
інк"і итуттары пайда болды.

Жор күқық қатынастарын реттеу ерекшелігі дамып өзге ұқсас 
күкық салаларынан болініп шықты. Казақстан Республикасының 
жаца Жор кодексі қабылданды. Әртүрлі құқық салалар 
іюрмаііарыіи.ііі өзара эрекет ету, жанасуы хоне интеграция 
прііпгі юрі жүюгс асырылуда.

I Іак і ы отудсігггсрдіц болашақ мамандығы үшін қажет білімді 
бсруго (кігыггалғаидықтан, жаца мақсаты бар. Білім алу лекция 
гаоак іарында магериалды іс жүзінде оқу, тақырыптар бойынша 
ккгыміііа одебиеперді, оқулықтарды, оқу кұралдарын оқу 
очшымом бірго ерекше интерактивті эдістерді қолдану арқылы 
жүчого аоырылады.



1 Тақырыбы:
ЖЕР ҚҮҚЫҒЫНЫҢ ТҮСІНІГІ, ПӘНІ,

ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚАҒИДАЛАРЫ

Жоспары:
1.1. Жер кұқығы құқық саласы ретінде, ғылым саласы ретінде 

жэне оқу пэні ретінде түсінігі.
1.2.Жер кұқығының пэні. Жер кұқық қатынастары: түсінігі. 

обьектісі, субьектісі жэне түрлері.
1.3.Жер кұқығының эдістері жэне жүйесі.
1.4.Жер құқығының қағидалары.
1.5.Жер құқығыньщ басқа кұқық салаларымен байланысы 

жэне ара-қатынасы.

1.1 Жер құқығы құқық саласы ретінде, ғылым саласы 
ретінде және оқу пәні ретінде түсінігі

Адам қоғамының барлық өмірінде, оның қалыптасуы мен 
дамуында жер өте маңызды роль атқарған. Жер -  табиғаттың 
берген сыйы ретінде, адам қоғамының пайда болуына дейін 
болған. Бірақ, жер өзінің еңбектің жалпы заты қызметін атқаруы 
үшін міндетті түрде оны біреу иемденуі қажет және өндірістік 
проңесін жүзеге асыруы қажет.

Мемлекетіміздің басты байлығы -  оның экономикалык жэне 
элеуметтік кол айлы негізі болып табылатын жер ресурстары. 
Қазақстан Республикасындағы саяси жэне экономикалық 
құрылысты реформалау процессі жер қатынастарын түбегейлі 
өзгерту жэне мемлекеттің тікелей бакылауы мен басқаруы 
арқылы жер реформасын жүргізу қажеттілігін туындатып отыр. 
Сонымен қатар, нарыктық экономикаға өту жердің негізгі өндіріс 
кұралы, аумақтық кеңістіктің негізі жэне маңызды табиғи объект 
ретінде жердің басты функцияларын сақтай отырьйі, жерге 
эртүрлі меншік нысандарын, жер пайдалану құқығының



.ік і.і ііі.і11.і11 смгізу жоне жерді заңды түрде азаматтык жэне 
ш.фудшылі.ік лііналымның объектісі ретінде тану қажетгілігін 
ііиі.гкііініі іүрдс гуындатыпотыр.

Іч .і іірі і ксчдс жердің экономикалық ман;ыздылығы өте 
мн.іри дсңгсіідс. Жер адам коғамының кез-келген шаруашылық 
м .пмпіпің жэне өмірінің негізі. Жердің экономикалық 
қіігисгімсіі қатар, экологиялық маңыздылығында ескеру қажет. 
Жср қоршагаи ортаның ажырамас бөлігі, табиғи ресурс.

Жср түгастай алгандағы адамзат үшін қажетті жэне басты 
мпігриалдііік ресурс болып табылады. Аталған бүл термин көп 
і і.і|> Iі.і щ>111.і11 і абі.іладі.і жэне бірнеше мағынада колданылады:

I ,'Кгр кгң маі ыпада алғанда Жер шары ретінде түсініледі.
.! Жгр адамның емір сүретін ортасы жэне табиғи 

ініііііі.іктдрдаіі, жср бедерінен, ландшафттардан қүралатын Жер 
ііідрыііі.ің кдбаі і.і ретінде.

I  Жгр жср күкығының реттеу ітэні ретінде. Бүл түста біз 
/кгр ііггги түсіиіктің астарынан табиғи ресурстарды, ауыл жэне 
ормдіі іиарудпіылык өндірістерінің басты өндіріс қүралы, 
күрі.піыгтдр, күрылымдар жэне баска да объектілер салуг үшін 
ічі/мч һоныіі ідбылагын кеңістіктің базис деген мағыналарды
Н і р г  Д І І І І МЫ І.

Ідн і ы і и .і м і .і і і д д  күкык нормаларын жекелеген салаларға 
цідрд .і/кырдту үпііп кслссідсй алгышарттар қолданылады: бүл 
кун.иыык рсггсудің срскше гіэні, ерекше реттеу эдісі, күқыктық 
р. і і гудіц /күііслснгсн кайнар көздері, өзіндік қағидалары және 
і ■ і ' к\ кык гдпдсыііа болігі шығаруға деген қогамның мүдделігі. 
Жгр қдіыііасгдрыііың экономикалық, әлеуметтік және 
і к і н і о г і і я л і .і қ  мпиі жср қатынастарының ерекше қүқықтық реттеу

і і .д і і  ротіндс гануіа исгіз болады. Жер катынастары тек жер 
күк.ыгыііың нормаларымсн ғана емес, сонымен қатар, экімшілік 
күкық, дчдмдтіық қү.қык, қаржылық күқық жэне өзге күкық 
і дидидрыііың пормаларымсн реттеледі. Сэйкесінше, аталған жер 
күқық қдтыпдстдр тобын реттеу эдісінің ерекшелігі, яғни, жер



қатынастарының субъектілеріне әсер етудің ерекше үйлесімдігі 
бар. Жер қүкығынын жүйеленген қайнар көзі 20 маусым 2003 
жылы қабылданған Жер кодексі жэне жер заңнамасының жүйесін 
қалыптастыратын нормативтік құкыктық актілердің жиынтығы 
бар. Жер қүқық қатынастарын реттеу барысында басшылыққа 
алынатын күқық қағидалары осы аталған заңнама жұйесінде 
тікелей көрініс тапқан. Ал енді жер кұкығының дербес кұқық 
саласы ретінде қызмет етуі -  түрақты даму жағдайында, жерді 
азаматтық айналымға енгізу жағдайында түрған қазіргі уакытта 
еліміздің жерін үтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз 
етудегі қоғамның мүдделілігін айқындайды.

Жер қүқығы аталған талаптардың барлығына жауап береді, 
сол себептен жеке дербес қүқық саласы болып табылады. 
Сонымен, жер күқығының бар екенін дэлелдейтін мынадай 
белгілері бар:

1. Жер күқығы қатынастарының қалыптасуы және дамуы;
2. Жер күқык қатынастары саласындағы заңдардың 

қалыптасуы мен дамуы;
3. Қалыптасқан жер күкық қатынастарын мемлекет 

тарапынан реттеу механизімінің болуы;
4. Жер қүқығының өзіне тән қағидаларының болуы.
Құісьщ саласы ретінде жер цұқыгы дегеніміз — жерді

пайдалану мен қорғаумен, жерді жеке меншікке және жер 
пайдалану қүқығына берумен байланысты туындайтын қоғамдық 
қатынастарды реттеуге бағытталған қүқық нормаларының 
жиынтығы.

Ғылым саласы ретінде жер цүкыгы дегеніміз - көптеген 
ғылыми теориялардың, түжырымдардың, ой-пікірлерінің жэне 
эртүрлі ғылыми көзқарастардың жиынтығы болып табылады. 
Бүгіардың мақсаты ғылыми түрғыда жер қүқығының пайда 
болуын түсіндіріп беру, онын әрі қарай даму жолына болжам 
жасау. Сонымен бірге, жер қатынастарын қүқыктық реттеудегі 
актаңдақтарды, кемшіліктерді жою, оларды болдырмау жэне осы



і .іп.і/і:іі і,і іаңдардың өзара қарама-қайшылықтарын жою болып 
і .іһі.шадііі.

Жор саласындағы қазіргі күнгі отандык ғалымдар -  
і і ,імк ү ік>и 0 .(1., Бектұрғанов А.Е., Хаджнев А.Х., Еркінбаева 
П Қ і іі.

( )қ\‘ //,////' рсгпінде ж ер құқыгы  - дәрістік және тэжірибелік 
і аһам  арді.щ жиынтығы, яғни, жер қүқығы ғылымының негізгі
< Iх ,і.. ііі |>іпің белгіленген жүйе бойынша мазмүндалуы болып 
іаГіі.іладііі.

І\,а іакс гам Ресиубликасы Жер кодексінің 12-бап 7-тармағына 
. .тч  . і . р іі,і'і пііміч Қазақстан Республикасының егемендігі
............ ... 11п іііг к іп і аумақтық кеңістік, табиғи ресурс, жалпыға
иріак шіціріг күралм жэне кез-келген еңбек проңессінің
• і\ м.іі-п.іі' цгіп і. Осііі анықтамаға сэйкес, жердің күнделікті 
имір.іг ,іі кара гіііи қычметі мен ролін анықтап алуға болады:

I Кгрдің саяси-қүқықтық қызметі. Яғии, мемлекетіміздің 
гі глі, 11 IIгі іігигіііоіігсіі шекара шегіндегі, Қазақетан халкының 
і урі і.пп.ік і і.і і урақгы мекені;

К г р д і ң  ігсологиялык қызметі. Яғни, жер қоршаған
• >р і ,і111.ің к\рамдас жоііс ажырамас бөлігі, табиғи ресурс;

Г гр д іц  'жономикалық кызметі. Яғни, жер
і 11 I і 11 і ім і і.і11 мупік ргтіпде таиылып, азаматтық айналымның 

п і і м  м іи ргі 111 іг олдіц иаіілыгы.
I ' р іпі и ігу м г і гііс қычмегі. Жср адамдардың өмір сүру негізі 

і 'іі. ■ іііі. і. ироцесіііің аумақтық негізі болып табылады.
I ■ і' ........... и і іаП т и ресурс ретінде белгілерін атап айтатын

гіінігаіі

I Жгр.цщ парыкіық к.үиы оиың адам өмірі үшін беретін 
ікилпгііяпык /к.чіг діюумсггік қүндылығын бағалай алмайды.

< 'оімыкіап жгр уіагкссіпіи іс жүчіидегі ақшалай қүнын анықтау 
мүмісіи емес;

2. Жерге барлық халықтың табы мүқтаж жэне халық 
оаныиың осуімен аталған ресурсты түтынуы жерге деген 
сүранысты күшейтіп отыр;
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3. Жер тек адамзат баласымен ғана емес, сонымен бірге, 
адам өмірін қамтамасыз ететін тіршіліктің өзге де жандарымен 
тұтынылады;

4. Жердің саны мен сапасы ендірістік қызмет нәтижесінде, 
өзге кейбір объектілер тэрізді ұлғаймайды, керісіише кеміп 
отырады.

Қазіргі жаһандану кезінде, адамзат табигатқа араласу 
белсенділігін арттырған жағдайда, табиғи объектілерді жэне 
ерекше маңызға ие, ұзақ уакыт бойы қалпына келетін жер 
ресурстарын ұтымды пайдалану саласында жалпы глобалдық 
жэне ішкі мемлекеттік өзара келісілген шараларды қалыптастыру 
қажет. Көптеген зерттеушілер осыған байланысты жердің ерекше 
маңыздылығын атап өткен.

Б.Ж. Әбдірайымов, жер дегеніміз -  мемлекет пен халықтың 
өмір сүру қызметінің негізі болып табылатын табиғаттың басты 
объектісі. Жерге меншік нысаны, иелену мен пайдалануға кімге 
берілгендігі жэне жердің сандық, сапалык жағдайына біздің 
болашағымыз тәуелді деп жазған болатын.

А.Х. Хаджиевтьщ пікірі бойынша -  жердің табиғи қасиеті 
езге қоршаған табиғи орта объектілермен өзара байланыс 
жүйесінде басым орнын белгілейді. Орман, су, жануарлар дүниесі 
табиғат объектілері ретінде жермен байланыссыз өмір сүре 
алмайды. Тек қана жермен тығыз байланыста бола отырып, олар 
өздерінің өсіп-өну мүмкіндіктері мен ерекше қасиеттерін 
сақтайды және барлық табиғи кеніендермен бірге экологиялық 
қызметін хсүзеге асырады.

Жер -  барлық адамзат баласының омір сүруінің негізі болып 
табылатын негізгі табиғи объект.

Жер ерекше белгілерге ие.
Н.А. Сыроедовтың пікірі бойынша, жердің қайта 

қалыптаспаушылық, орны толмастық жэне шектеушілік сиякты 
белгілермен сипатталады. %



Л Ч Хаджііоп, жсрдің айрықша белгілері ретінде келесі 
іп ііі ііі' 11мі ц|ііадііі:

і ' |нцц куц.флііі кабатының болуы;
і" |' 1111 піідірісгік кабілеті мен тұтынушылық бағалығын 

і і мп.ііііі і"'іц іру ж.шс сақтап қалу мумкіндігі; 
і" ціі і іһ і ік шоктоулік; 

ирііі.іііаіі қочгалта алмайтындық, орналасқан жерінің 
I \  | І.І Іч I І і ІЛІ. ІІ ІІІ,

і 1...... жгрдің кслссі белгілерін бөліп көрсетуге болады:
I■ 11>1111111,іі 11. /кср күпарлыкқа ие. Құнарлық табиғи жэне 

һіи ііі п.і і н • >ііом11ь.іііі.ік ) болуы мүмкін. Табнғи кұнарлық -  ұзақ
■ і. 11 іі і і •"11і і111 ы і. у іі .і |>і і .111у ироңсссінің нәтижесі. Бұл топырақта 
і у 11.11> п і < іі і 111 м.пі Оомуымсп жонс өсімдіктер әлемі үшін қол 
і ' і і і  іім іпі ііш.іқіалады,

I ,ни11 п купарлык мелиораңия жэне агротехника арқылы 
' і і -1111.111 н>і11'ір.ік і ыц химиялық, биологиялык және физикалық 
і і'іі' іііі ' .ісср сіуі арқылы жасандыға ауысады.

I иііііііідсп. жср іабиғм табиғатгың енімі, әзге ендіріс 
і і \р.іи іііры гіічкіііі идам қолыменжасалмаған.

'і іііііііііідсп, жср айырбасталмайды. Өзге өндіріс 
і \ р і і інрі.ііі.ііі аііырмашылығы, еш нэрсемен айырбастай 
і ІМИІҺ ІіІІІ

I "Р11111111 н■ 11 -ксрді ііаіідалаі-іу жсрдің тұрактылығымен 
' р' міігіігіп" іі Кгрді о ііс  омдіріс ісүралдары сияқты баска бір 
і" рн ауі.іі'іі.ірыіі, колдануға болмайды.

I" ■ 111іііі ігіі м 'р бсіі іпектеулі. Жерді өзге өндіріс кұралдары
 ■...... і .ні іі и і .и і.іи.ііі үлі аіігуга болмайды.

Д і.іііі .ім огиі інормеп ссбсіпсрге байланысты жер сату-сатып 
і'іу оіііігктісі (іоііг.іііымсіі жэпе мұлік ретінде танылғанымен, 

омдірістік қы імс і па і ііжосімде пайда болатын мүлікпен, өніммен 
момссо очгс 'іатмон тсңсспсйді. Сөл себептен, жерді азаматтык 
иіімалымның еркім объсктісі ретінде тануға болмайды жэне 
габмгм ресурс ретінде сақталуын, ұтымды және мақсатты 
маіідаланылуын қамтамасыз етуіміз қажет.
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1.2. Жер кұқығыныд пәні. Жер кұқык қатынастары: тусінігі, 
обьектісі, субьектісі және түрлері

Қүкықтык қатынастардың қоғам талаптарына сай өзгеруі, 
жер қүқығы пәні мен міндеттеріиің өзгеруіне экеп соғады. 
Нарықтық экономика жэне түрақты даму жағдайында жер 
меншік иелері мен хсер пайдаланушылардың дербестігі, жер 
құқық қатынастарының демократиялағы, жер меншік иелері мен 
жер пайдаланушылардың қүқықтарының кең ауқымға жетуі 
сияқты қүбылыстар орын алыи отыр. Нэтижесінде жер 
құқығының пэні мен міндеттері өзгеріске ұшыраған. Жер 
құқығының пэні дегеніміз -  жер құқық нормаларымен реттелген 
қоғамдық қатынастардың жиынтығы, яғни жер құқық 
қатынастары. Жер Кодексінің 12-бабының 15-тармақшасына 
сэйкес, жер қүқық қатынастары дегеніміз -  жерге меншік 
құқығын жэне өзге де құқықтарды жүзеге асыра отырып, жер 
ресурстарын басқаруға, жекелеген субъектілерге жер учаскелерін 
бекітіп беруге байланысты жерді иайдалану мен корғау жөніндегі 
құқықтық қатынастар; жер құқығы қатынастары - жерге меишік 
құқығын және өзге де құқықтарды жүзеге асыра отырып, х<ер 
ресурстарын басқаруға, жекелеген субъектілерге жер учаскелерін 
бекітіп беруге байланысты жерді пайдалану мен корғау жөніндегі 
құқықтық қатынастар болып табылады.

Жер кұкық қатынастарының өзіне тэн белгілері:
бұл қатынастар жерді пайдалану мен қорғауды 

қамтамасыз етеді;
бұл қатынастар жерді меншік обьектісі, пайдалану 

обьектісі, аумақтық кеңістік ретінде жэне табиғат байлығы 
ретінде қарастырады;

бұл қатынастар жер кұқық нормаларымен қатар, өзге 
қүқық салаларының нормаларымен реттеледі;

бұл катынастар тек жер учаскесін пайдалану емес, 
сонымен қатар, жер учаскесінде орналасқан )йылжымайтын 
мүлікті де пайдаланумен байланысты катынастар;
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пун кііі і.шагі;ір міпдетті қатысушысы мемлекет немесе
■ и і һ і . і м\ і і. , іц ішідірстін билік органдары болып табылатын
і ■ р |и , і р, і і|х.ііі и.и к.ірумсіі байланысты катынастар.

• і• і \ м п і .іі ы ііі іп ары скі жақты түсіндіріледі.
і .р  күқыгыиыц жалпы беліміндегі жер қүқығы 

11иі і и і \ і ы рг і шдс;
іи р к.іі ыпасмп рстгеуші құқыктық норманың эрекет ету 

м. ііііі імін апіі.іи корссгстіи теориялық үғым ретінде.
І т р  куи.ік к.ітынаспірыиың да  өзге құкы қ қатынастары

■ м н іі.і и 11111' і >м Гнпіаіыіі объсктісі, субъектісі жэне мазмүны 
'■■■ і і и і I • | ' і у м.ік к.пыііапарыііың обьектісі ретінде жер коры,
к. р ........................... . к г р  ү ц г е і  іаиылады. Жер қоры Қазақстан
' I н I іііі III 11,1 р 111. і к кг  р I іг р 111111 ж и ы п г ы ғ ы .

I іирм /кгр коры жсті саиатқа бөлінеді:
I ауі.і 1111.іруа1111.і111>ігы мақсатындағы жерлер:

. 'і п мгкшдгрдің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді 
м и  ' и іграіц) / кгрі

піігрк.ігіи, колік, байланыс, корғаныс және өзге де 
і\ ......... .иііі.і щ.и ы мақса і ына арналмаған жерлер;

I г р п  111г қоргалагыи табиғи аумақтар, сауықтыру
' *і ■ ім иі і іі і.і ргкреациялық жәие тарихи-мәдени мақсаттағы 

•һгр,

ормші кирының жері;
(і еү корыііі.щ жсрі;

Пінапкы жсрі;
I гр \м.и кгп  деіеи ім і і -  белгіленген тәртіппен жер 

каіыпагі.ірі.і еубъгк іілгр інс  бекітіліп берілген түй ы қ ш екара 
111111I IГ| | ООІІІІІГГІІ жср болігі.

■I' гр учаекгсімің белгілсрі:
і\ иыіоалгап іиекарасының болуы;
армаііы күжапарыиың болуы; мысалы: жерге жеке

і. іііиік і ін мгмлексті ік актісі, т.б.
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Жер учаскесінің келесі түрлері қарастырылған: Бөлінетін жер 
учаскесі жэне бөлінбейтін жер учаскесі. Бөлінетін жер учаскесі 
дегеніміз -  өзінің нысаналы мақсатын өзгертпей жэне өртке 
ісарсы, санитарлық, эісологиялық, қүрылыстық және өзге де 
міндетті нормалар мен ережелерді бүзбай бөліктерге бөлуге 
болатын, бөлінгеннен кейін әрқайсысы дербес жер учаскесін 
қүрайтын жер учаскесінің түрі. Егер бүлай болмаған жағдайда 
жер учаскесі бөлінбейтін деп танылып, жер учаскесіне күқықты 
куэландыратын күжатта көрсетіледі.

Жер үлесі дегеніміз — бір жер учаскесіне екі немесе одан да 
көп түлғалардың күқықтары болған жағдайда, сандық түрғыдан 
аныкталған үлес.

Жер үлесі бірнеше түрлерге бөлінеді:
ортақ меншіктегі жэне ортак пайдаланудағы жер үлесі; 
қонымды жер үлесі; 
шартты жер үлесі.

Екі немесе бірнеше түлғаның меншігіндегі жер учаскесі 
оларға ортақ меншік қүқығымен тиесілі болады. Ортақ 
меншіктегі немесе ортақ пайдаланудағы жер үлесі ортақ үлестік 
меншік күқығында (пайдалану), мысалы: ауылшаруашылық 
серіктестіктерінің жерге меншік (пайдалану) күқығы немесе 
ортақ бірлескен меншік қүқығында (пайдалану), мысалы: ерлі- 
зайыптылардың жерге меншік (пайдалану) қүқығы болуы мүмкін.

Қонымды жер үлесі кондоминиум объектілері болып 
табылады. Кондоминиум дегеніміз -  л<ылжымайты.н мүлікке 
меншіктің (өзге де құқықтың) ерекше нысаны, бүл ретте 
жылжымайтын мүліктің жекелеген бөліктері жеке жэне заңды 
түлғалардың бөлек дербес меншігінде болады, ал жылжымайтын 
мүліктің бөлек меншікке жатпайтын бөліктері, оның ішінде жер 
учаскесі де, оларға ортақ үлестік меншік қүқығымен тиесілі 
болады жэне бөлек меншігіндегі жылжымайтын мүлік 
боліктеріне құқықтардан ажыратылмайды. Мысалы: көп пэтерлі 
үйдің ауласы, шатыры, баспалдақ алаңы, лифт т.б.
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ІІІ.і|>іп,і іч |) үиссі дсгеміміз -  таратылған немесе қайта
, ......... ... 1111>і,імі .11! үжымшар мүшслерінің, мемлекеттік емес
..... ................. ііүрмлгіш мемлекеттік ауыл шаруашылығы

............. . і м.і імг і һгрлорііііц сандық тұрғыдан анықталған үлесі.
I і I' і үм.іім қіііі.шастарының субъектісі кез келген түлға

.......  інг > ііиіі.і, гск орскет етуші заңмен анықталған қүкыктар мен
1111 и 111 рі і• цг жлис қүқықтық катынастарға қатыса алатын 

і\ іі м.ір і.ііі.і нолуы мүмкін. Сондай-ақ ол күқықтарға ие болу 
ц ііп пі і ' р күм.ігы қатыиастарындағы субьектілердін қүқыктық
■ 'і" ..... .... иггі ігі өлшем болып табылады.

I ■ і' иугыіі.і мііі.шастары субьектілерінің қүқық көлемі 
................  >1 і.ііі і.ірі п і .іуглді болады:

i \Пі.ги і щщ і үріпг;
' \ >’і.‘ і мпің іаци маңызы бар эрекетіне;
ii і н.іи кгр күқыіы қагынастарының ерекшелігіне;
г\м.ік к.ігынастары субьектісінің өз функңиясын жүзеге 

" і >|" > іі іііш.ша баіілапысты болады.
■Іч р 1'үкыіы қаіыпастары субъектілерінің қатары,мазмүны 

і 'іі' і>иариі.і11 күқықтарының арақатынасы елдегі жер саясаты
і .......... \м п іік  жомомикалык кайта қүрулар сигіатына тэуелді
" и . |и11 щ і • р гп.і

I ............. ... і і кпіцдг мсмлскет жерге меншік қүкығы
> >іі ін і' і ірі.ші.іи .111рі.ікіи,і жгкс субъектісі болғаны бэрімізге аян.
' > " гр і. кгкг мгішіік ипстнтутын енгізген соң жерге меншік

■ , ........  і .111.ім.п і.ірі.шың субъсктілсрі қатарына жеке түлғалар
м> ............. ... і ііі. гмп 1.111 11.і түлгалар қосылды.

I інріі ы ідг мгмнгкн чаң бойынша жеке меншікке
"> ...................... . іігругг болмаіігыи жер қорына меншік қүқығын
г і і  і.ііі шыр Міііг, оскпан соіікес мемлекет жерге мемлекеттік 

иііііі күм.ны к;ііыпапарыпыц субъектісі болып табылады.
I >р і> \ к і.ік к;гі ыиап арыпі.іц субьсктілсрі дегеніміз -  жер қүқығы

> иі.ііі.и і.ірыпа қаіі.ісушылар болып табылатын жэне соған орай 
і ,і і.п і.іры бар ,ірі осы күқық қатынасында міндеттер атқаратын
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жеке жэне заңды түлғалар, мемлекет. Мысалы: мемлекеттік 
органдар, жердің меншік иелері, жер пайдаланушылар, 
қазақстандық түлғалар, шетелдік түлғалар, халыкаралық ұйымдар 
жэне т.б.

Жер қүкық қатынастарының мазмүны дегеніміз -  жер қүқық 
қатынастарына қатысушылардың заңдармен белгіленген немесе 
реттелген құкықтары мен міндеттері. Бүл түжырым бір-бірімен 
байланысты үш элементтен түрады:

1. Жер күқық қатынастарына қатысушылар (субъектілер- 
жерге меншік иелері, жер пайдаланушылар, жер күкық 
қатынастарын реттеуші мемлекеттік орғандар);

2. Жер қүқық қатынастарына қатысушылардың 
(субъектілердің) күқықтары мен міндеттерін, өкілетті 
органдардың окілдіктерін реттейтін заңдардың (өкілді және 
атқарушы органдардың қүзыреттері туралы) нормалары;

3. Заңдарда және заңи құжаттарда белгшенген жер құқық 
қатынастарьша қатысушылардың құқықтары мен міндеттері.

Осындай жайттардан шығатын жер құкығы қатынастары 
субъектілерінің күқықтарын былайша жіктеуге болады: эрекет 
немесе эрекетсіздік ретінде көрінетін белгілі бір мінез-кұлыкқа 
жататын қүқық. Мысалы, Жер кодексінің 64-бабы і тармағына 
сэйкес жер учаскесінің меншік иесі мен жер пайдаланушылардың 
жер учаскесін оның нысанасынан туындайтын максатта 
пайдалана отырып, жерде дербес шаруашылык жүргізу қүқылы. 
Бірінші жағдайда әрекетке қүкық, екінші жағдайда әрекетсіздікке 
күқык жұзеге асырылады.

Жалпы жер құқығы қатынастары субъектілерінің барлық 
құқык түрлері субъективті сипатқа ие болуымен қатар 
субъектінің еркіне толық тәуелді болып табылады.

Ал енді жер құқығы қатынастары субъектілерінің міндеттері 
дегеніміз -  заңмен аныкталған басқа тұлғаның субъективті 
құкығына сэйкес міндетті тұлғаның мінез-кұлкынын заңмен 
аныкталған түрі мен көлемі. •



I • |і і \м ,ііі.і қатыиастары субъектілерінің міндетті мінез- 
і , ім і і і . і і м  і.ін і-1111;п іа корінеді:

і ііі і пі і.і *111> .ірскотгі жасау міндеті (белсенді міндет); 
і ні і ііі ы пір .ірокопі жасамау міндеті (бэсең міндет). 

і • Р і у м , мі.і к.гіі.іпасгарының субъектілерінің кукыктары мен
• ііі іі 11' рі иоіюііуіііілоргс қарай жалпы және арнайы болып екіге

..........  іі Ііуіі қүқықтар мон міндеттер жер құдығы катынастары
■ \н і.' иііиориііц боріпс тэн кұбылыс. Сондай-ақ бұл
• .• іі.і иіііи-риің жокологсн санаттарына тән арнайы ісұқықтар мен 
М111 һ | |гр

і ' |і • \ • і,і11,і к ,т,іііасгары  субъектілерінің кұқықтары рұксат 
інірм.111,ірі.і арқіііпііі корініс табады. Олардың міндеттері 

ііі' і і ■ і і.іін.ім і .111у мормалары аркылы іске асады.
\ц гіічі ,і(ср ісүқык қатынастарын төмендегідей бөліп 

Г ЦріН і і.іримы г
I) маю риалдық жср ісұқық катынастары құқық

• .1.1' і 11>к*рі11111 гіколой жерге катысты кұкықтары мен
м і и ч г і  і г р ш  аіііііқтаушы нормаларды кұрайды. Баскаша
.иііһ..іи'ы (іүп қүқықтар құқық нормасымен карастырылған 
і \  і і . н  і . і р  мси мімдеіторді жүзеге асыру арқылы қалыптасады.

I• ц і іы нгр учаскосін кепілге салу, жер учаскесін оның
ііі ............... і\ і.індапіыіі мақсатты пайдалана отырып, жерде
'н |»" і ................ .һ, жүргічу, басқа меншік иелері мен жер
іі.ііііі.іиаііуіііыііардііің қүқықтарыи бұзбау;

'і і гр ііроңсссуалдық қүқыктық қатынастар материалдык
• \  м . ц .  і ыі' і'.і 11.іи.н іардың найда болуын, токтатылуын жэне
і \ ......... .. ' іру і.іртііііи анықгайіын нормаларда көрінеді. Яғни

і ' \ м . і м ы к  рсгю угс жср қүқык қатынастары тұспейді, оларды 
і. \ іп г аі і.іру і .іріібі түсоді. Оған жерге катысты мэмілені тіркеу
і.ірцщ жагады. Жсрді сатып алу-сату шарты жер ресурстарын 
оіігкараіыіі окілетгі органиың тиянақты тексеруінен кейін 
міндетті гүрде тіркелуге жатади. 1 .........
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Сонымен қатар, Жер Кодексінің 67-бабына сәйкес жеке 
меншік иесі немесе жер пайдаланушы көрші жер учаскесіне жеке 
меншік немесе жер пайдалану қүқығының субъектісінен, ал 
қажет болған жағдайда өзге учаскеге де жеке меншік немесе жер 
пайдалану кұкығынын субъектілерінен осы учаскелерді шектеулі 
пайдалану құқығын (жекеше) сервитут табыстауды талап етуге 
құқылы. Міне, осылардың барлығы жердін проңессуалдық құқык 
қатынастары арқылы жүзеге асырылады.

3) Реттеуші жер құқық қатынастары заңи жауапкершілікті 
қолдануға байланысты емес жер құқық қатынастарын жүзеге 
асыру проңесінде қалыптасады. Мысалы, Жер Кодексінің 85- 
бабына сэйкес, егер меншік иелері немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушылар жер пайдалану кұқығын сатып алған болса, жер 
учаскелерін мемлекеттік қажеттіктер ұшін олардан алып қою 
Жер Кодексіне, ал онымен реттелмеген бөлігінде Қазақстан 
Реснубликасының өзге де заң актілеріне сэйкес сатып алу 
тәртібімен жүзеге асырылады.

Бұл шара мемлекет тарапынан колданылған санкңияны 
білдірмейді, керісінше заңда қарастырылған жағдай мен тэртіпте 
жүзеге асырылады. әйткені, меншік иесінің шеккен 
шығындарының барлығы отеледі. Бұл кұқықтық қатынастар 
реттеуші жер құқық қатынастары нысанында жүзеге асырылады, 
себебі мұндай алып қою қандай да бір жер кұқык нормаларын 
бұзу болып табылмайды.

4) Қорғаушы жер құқық қатынастары жасалған кұқық 
бұзушылыққа жауапкершілік шарасын қолдануға байланысты 
пайда болады. Мәселен жердің кұнарлы қабатын химиялық 
заттар шығарып тастау арқылы нашарлатқан заңды тұлғалар, заң 
актілеріне сэйкес экімшілік жауапкершілікке тартылады. Кейбір 
жағдайда осындай кұқық бұзушылықтан басқа құқық 
салаларымен қарастырылған қорғау қатынастары туындайды.

Қорғау құкық қатынастары жер заңының бұзылуының 
барлық жағдайында пайда болады. Мысалы, жердің нысаналы
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і і н і іи . і і і  і. і і п і .і і о і г с р '1 'у  ж е р  у ч а с к е с і н  а л ы п  қ о ю ғ а  н е г і з  б о л а д ы  

і і |і і . \  м , и  і ,і ж а у а п к е р ш і л і г і ) ;  к е л т і р і л г е н  з а л а л д ы  ө т е у  

і 111 і 111 і ,і і, і і ү м і і к  г ы к  ж а у а п к е р ш і л і к ;  а й ы п  т ө л е у д і  к о л д а н у  

і і і м м і м п ,  і « у ь . ы к т ы к ж а у а н к е р ш і л і к ) .

і • |і к у м . і к  к а і ы п а с т а р ы и ы ң  ж і к т е л у і  қ о с ы м ш а  к е л е с і д е й

іі. 111 і г р  і ю і і і . п ш і а  ж ү з с і  с  а с ы р ы л а д ы :

I Л<, і 'р  к ү к ы к  к а т ы і і а с т а р ы н ы ң  м а з м ұ н ы н а  б а й л а н ы с т ы :  

іч р д і  і л б і п  п о б ъ с к т  р е т і н д е  қ о р ғ а у м е н  б а й л а н ы с т ы

I III І.ІІІІН і нр,
і . р 11 іі і і  11рм к у р а л ы  р е т і и д е  п а й д а л а н у м е н .  б а й л а н ы с т ы

I I і І ІІИІІ I ІІ| І

і.і р р. і \ р п . і р ы п  м г м л с к е т т і к  б а с қ а р у м е н  б а й л а н ы с т ы  

і 11 і і і і . і .  і ір

і,. |. і . п і л л р ы п  б ү і г а н ы  ү ш і н  ж а у а п к е р ш і л і к  қ о л д а н у м е н  

•, ііі һ і і і ы і  і і .і кл  і ы і і л г г л р ;

I , Р к ү к . ы к  к д г ы п а с т а р ы  қ а т ы с у ш ы л а р ы н ы ң  қ ү қ ы қ т а р ы

• и .......  і і г р ц і і і і  м д ч м ү н ы н а б а й л а н ы с т ы :

г . р і г  м г і ц ш к  к ү қ ы г ы н  ж ү з е г е  а с ы р у м е н  б а й л а н ы с т ы

і н  і .щ іи  і д р

к г р і г  м г і ш і і к  к ү қ ы г ы п а н  т у ы н д а й т ы н  ө з г е  к ү к ы қ т а р д ы  

. , . і -  і' і,і р м г 1 1  і і л і і і і л ш . і с г ы  қ а т ы н а с т а р ;

I** |» і - \ і  і-ік ь . і і і . ш л г і л р ы п ы ң  м е р з і м і н е  б а й л а н ы с т ы :  

ң р л к п . і  к . п ы п л г г л р ;  т ү р а і с г ы  ж е р  п а й д а л а н у  қ ү қ ы ғ ы н а н  

' 'іп  к г р і г  м п ш і і к  к ү қ ы г ы п а н  т у ы н д а й т ы н  қ а т ы н а с т а р  т . б .

■ л к ы  і пі.і  к . п  і . ш л с т а р ;  ж с р  у ч а с к е с і н  қ ы с қ а  ( 5 ж ы л )  н е м е с е  

, . ц. і і " і, і ,п і ) м г р і і м д і  у а қ ы г ш а  п а й д а л а н у д а н  т у ы н д а й т ы н

I I I I I I I I I I I: I р  | II

I / К г р  к ү к ы қ  қ а т ы н а с т а р ы н ы ң  т у ы н д а у  н е г і з д е р і н е

I НІІІ І І . І І І ЫГ I І.І

і і л г і д і і к ы  ж с р  к ү қ ы қ  қ а т ы н а с т а р ы ;  

і у і . ш д ы  ж г р  к.үқі>іқ қ а т ы н а с т а р ы ;

Ж г р  қ ү қ ы қ  қ а г ы н а с т а р ы  и о р м а л а р ы н ы ң  м а з м ү н ы н а

п д і і  і и ш ы г т ы :
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материалдық қатынастар; 
процессуалдық қатынастар:

1.3 Жер құқығынын әдістері және жүйесі

Жер қатынастарының ерекшеліктері жер қүқығында 
қолданылатын реттеу эдістерінің мамзүнына жанама түрде 
байланысты болады. Белгілі эдіс түрін қолдану жер қүқык 
қатынастарының қандай салада қалыптасқандығын білдіреді. 
Мәселен, жер қорын мемлекеттік басқарумен байланысты жер 
қүқық қатынастарына билік әдісі қолданыслса, жер учаскесін 
жалға беру барысныда шартты әдістер тобы қолданылады. Жер 
қүқығының әдістері дегеніміз -  жер катынастарын реттейтін, 
яғни, жер құқық қатынастары субъектілеріне эсер ету амалдары 
мен тәсілдерінің жиынтығы. Жер құқығының эдістері екі түрге 
бөлінеді: императивті жэне диспозитивті.

Жер кұқығының императивті эдістері -  билік пен 
бағыныштылыққа негізделген, міндетті қатысушысы мемлекет 
немесе мемлекет мүддесін білдіретін билік органдары болады. 
Императивті эдістер жер ресурстарын мемлекеттік басқару 
саласында, мемлекеттік басқару функңиясын жүзеге асырудың 
тэртібін анықтауда, жер учаскесінің шекті мөлшерін анықтауда, 
жер учаскесін тек нысаналы мақсатта пайдалану шектеулерін 
белгілегенде, т.б. жағдайларда колданылады.

Жер құкығының диспозитивті эдісі -  жер қүкық қатынастары 
қатысушыларының теңдігіне, шарт еркіндігіне негізделген. Бүл 
әдістер жерге жеке меншік құқығын жүзеге асыру саласында 
жэне жерде дербес шаруашылық жүргізуде қолданылады. Яғни, 
жер күқық қатынастары қатысушыларына жер учаскесіне 
қатысты оз бетінше шешім кабылдауға мүмкіндік береді.

Жер құқық қатынастарының ерекшелігі, осы саладағы 
қоғамдық қатынастарды қүқықтық реттеуде имнеративтік жэне 
диспозитивтік эдістердің өзара үйлесімділігімен айкындалады.
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' : і н 1111 ь.огіім гал ат  арының өзгеруі, жас құқық салаларының 
һіп/і,і ііііііуы күқықтық реттеу әдісін қуқық саласын жеке дара 
і|і і, іі.11>. м.ііі алғышарты ретінде тану кезкарасын өзгертті. 
г*и ін м н ііп  і'іі қүкық салалары, мысалы, жер құқығы, аграрлық 
\ і і,іі' иігпікорлік құқық, т.б. салалар аталған екі әдісті де 
ііч і.ііі.иіі.і ('ол ссбептен, қүқықтық реттеудің белгілі бір
іі м -іііміі кондаііу қүқық саласын бөліп қарастырудың негізі 
іоііыіі піПылмаііды,

Іч |і күқмгі.шың жүйесін, жер қатынастарын реттеу
 ......   ар іүрлі міидеттер аткаратын институттар ретінде
11• г і п  і і >Кі'р қүқығын жэне құқықтык сала ретінде
■ і, і ііі іни іі.і и и гп п у п а р  ол жалпы институттары, ал жер
....... .. і 11<і 111і.і11 .і.гкгиггсп гүрлерінің немесе кейбір сұрақтарды
т  і |п и г у іг  ііаі і.гі галі ам жер кұкықтық нормалары -  арнайы

пн 111 г  нпр ііопі.мі іабылады. Сонымен жер кұқығының жалпы 
ім ммііі һ.гіііы м пгппуітар  құраса, ерекше белімін -  арнайы 
........... .. 11.111 і \ раііды.

1111 ін і ніііідг ка і і.іііастарды реттеп отырған ісұкық лсүйесін 
і.гіі.імн іүріылап гүсімдіру, сол саланың жеке құрылымдық
....... 11 |п11 іпарды ц ерокшеленуімен өзара байланыстарын жэне
................. ...... н ' .............ықтарын қамтиды. Бұл проңестің бір
............... і 1111 и.іріц.ік баоқа шіституттарға немесе олардың
•   ............... оірдеіі жалпы еренселер қолданылатынын
іі> .. і.і ііін 11мүі іар біргокгсс немесе өздерінің бірігуі кезінде, 

і і і и імі кум.ік гаіпгі.ш  қалыптастыратынын анықтайды.
I- ■ I* і \  м . і і  і.мп.іц жүііосі дсгеніміз - өзара тығыз байланысты

■ |і і \ і-і.іі. и ііггігіупарі.ш ың жиынтығы. Өзге құқық салалары 
ичі- іы к г р  қүқыгі.іш.ің жүйесі келесі бөлімдерден тұрады:

і 111ы іи>ііім. гргмис болім жопе арнайы бөлім.
I ншы оолімдо жалш.і орожелер, яғни жер құқығының 

, 'іш п  п.ііп, .ід іпері, қагидалары, кайнар көздері 
>і* і' 1111и.іиі .ін ( 'оиымеп (іірі с, жерге меншік құқығы, жер 
"I і ■ і нг, кум.ігы, /кгр к.аіыпагіарын момлскетгік реттеу жэне



жер заңдарын бү.зғаны үшін жауапкершілік мэселелері көрініс 
тапқан.

Жер күқығының ерекше бөлімінде жер қорының жекелеген 
санаттарының қүкыі<;тык режимі мен оларды қорғау жағдайлары 
қарастырылған. Атап айтсақ, ауылшаруашылығы мақсатындағы 
жерлердің қүқыктық режимі, елді мекендердің (калалардың, 
кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жерінің қүқыктык 
режимі, өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де 
ауьшшаруашылығы мақсатына арналмаған жерлердің қүқыьсгық 
режимі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру 
мақсатындағы, рекреаңиялық жэне тарихи-мәдени мақсаттағы 
жерлердің қүқықтық режимі, орман корының жері, су қорының 
жері, босалқы жерлердің құқықтық режимі.

Арнайы бөлім шетелдердің жер заңдарын зерттейді. Шетел 
мемлекеттерінің, Қазақстан жерін пайдалану мәселелерін, 
халыкаралық шарпармен реттелетін жерді жалдау қатынастарын 
жэне жерді халықаралық қорғау және жер қатынастары 
саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелерін 
зерттейді.

1.4. Жер қүқығының қағидалары

Қүкық қағидасы -  бүл қоғамдағы күкықтың мазмүнын, оның 
мэнін жэне мағынасын сипаттайтын алға қоятын идеялар. Бір 
жағынан, олар қүқықтың заңдылықтарын көрсетеді, екінші 
жағынан, қүқықтық реттеудің барлық аясында эрекет ететін жэне 
барлық субъектілерғе тарайтын жалпы нормаларды білдіреді. Бүл 
нормалар заңда тікелей қөрсетіледі немесе заңның жалпы 
мағынасынан туындайды. Қүкық қағидалары заң шығарушы 
үшін алға қоятын идеялар ретінде бола түрып, қүқық нормаларын 
жетілдіру жолдарын анықтайды. Қағидалардың арқасында құқық 
жүйесі адам мен қоғамның маңызды мүдделері мен 
қажеттіліктеріне бейімделеді. Құқық қағидалары-құқықтың
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і " ііі іціпі|)удс огап негіз болатын идеялар мен бастаулар. Ол
...... .. і|і і.цілдік і і с н  бостандықтың сара л<олын қорытындылау
11.і гі ііі іііі.п:ірылады. Құкык қағидалары эділдік, туралык
..................  болғандықтан тұрақтылығымен ерекшеленеді,
" і.ір п.ііі ү іик уақыт бойына өзгермейтіндігі құқықтық 
.і ір 11 і.ір іп .ііп.ірмаіпылығы болып табьшады.

і пі і ісһіісі ісріндс жер заңдары қағидаларына көп көңіл
................ I' .і ідксіандық ғалымдар ішінде С.Б. Байсалов, Д.Л.
.........  п 111111111, А. I ■. Іфснов, Н.Б. Мухитдинов жэне басқа да
....... мчдр і і д і  пддларды кағидаларды зерттеген. Ресей
.............. ........... ііішідг бүл салада зерттеулер жүргізген ғалымдар

і іі і р ...|і. ■ н і>11 Колбасов, В.В. Петров жэне т.б.
і р і \ кыі і.і111.і11 қдгидалары дегеніміз -  жер құкық

................. .. ргпгудс басшылыкқа алынатын негізгі заңды
і р і- і" і 111ні п і  (ідгідмдлар жиынтығы.

і іі мі і ,ііи,ім ідңгср, Ә.Е. Бектүрғановтың пікірі бойынша,
і р і иі і 11<і.і111.......... цдалары келесілер болуы керек дейді:

і . |гіі іабіігді объектісі, Қазакстан Республикасы
.......... . имірі МОН тіршілігіиің негізі ретінде сақтау жэне

ио|і*иу,
і.і Р іг ц.шіоі ииііық қауіпсіздік шараларын сөзсіз іске

• 4'У.
і • р " р II мдіч .п іы ж.иіг үтымды пайдалану;

;г і і 1111.ір\ 11111.ідық мақсатындағы жерлердің басымдығы; 
і.іріг дігрдің жскс меншік иесіне жэне жер

................, ііи.і мрі д ііопі кгл гірмсу;
Ц' 11иы і . р пдіідплану; 
і . Р иирі.іі ы і лрі пгісріп сақтау. 

г і р і иді і.гіііін I бабыпда жср қатынастарын күкықтык
.........  , ш і  і ді іііідидры д іалгди:

I д і.п.г і дн Річ ііуііликасы аумағының түтастығы, қол 
, і ' і  г  і . і ', іныііыі ы жднг (іолінбгіһ індіі і;



- Жерді табиғи ресурс, Қазақстан Ресиубликасы халқының 
өмірі мен қызметінің негізі ретінде сақтау;

- Жерді қорғау және ұтымды пайдалану;
- Экологиялық кауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- Жерді нысаналы пайдалану;
- Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің басымдығы;
- Жердің жай-күйі және оған қол жетімділік туралы 

ақпаратпен қамтамасыз ету;
- Жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі іс шараларды 

мемлекеттік қолдау;
- Жерге залал келуін болдырмау немесе оның зардаптарын 

жою;
- Жерді акылы пайдалану.
Қазақстан Республикасы аумағының тұтастығы, қол 

сұғылмаушылығы жэне бөлінбейтіндігі қағидасы. Бұл қағида жер 
заңдарында жаңадан орын алған және Қазақстан 
Республикасының егемендігін қамтамасыз ететін маңызды 
қағидалардың бірі болып табылады. Қазакстан Республикасының 
Жер кодексіне сэйкес, жер учаскесін Қазақстан азаматы мен 
заңды тұлғасына, сонымен қатар, мемлекеттік емес шетел 
тұлғаларына жеке меншікке беру мемлекет аумағын бөліп беруді 
немесе берілген жер учаскесін мемлекеттік басқару шеңберінен 
шығаруды білдірмейді. Жер учаскесі жеке меншікке берілгенімен 
мемлекеттік реттеу аясында калады. Сол себептен, қазіргі 
нарықтық жағдайда, жер учаскесінің азаматтық айналымның 
еркін объектісі ретінде танылып отырған шақта мемлекет 
егемендігін, аумағының тұтастығын жэне бөлінбейтіндігін 
қамтамасыз ету үшін аталған қағиданы ұстану және басшылықка 
алу өте орынды. Қазақстан Республикасының аумағына жататын 
жер біртұтас тек мемлекетке тиісті екендігін білдіреді. Яғни 
қандай да бір, басқа мемлекеттің Ресиублика жеріне кандай да бір 
талаптар қабылданбайды немесе салуға болмайды деген 
қағиданы бекітеді.



Ь | піі і .іоііі ц рссурс, Қазақстан Республикасы халқының
■ • и|м н іі іи.ммсііпің негічі ретінде сактау кағидасы. Бұл кағида
............. і /ім'р ;ідамиыц өмір тіршілігінің, оның әлеуметтік және
і. и.. іні иіі.іқ қмжсгііліктерін қанағаттандыру үшін пайдалануға
• іі ім іцнці іі рссурс болып табылады. Осы табиғи ресурстарды
*..і• і і м г п  сііқтауды жүзеге асырмай элеуметтік жэне
........   111. ,і іі і .і к  қажсгі іісгерді іске асыру мүмкін еместігін

ІІІ І ||П' ||
I . і' іі кпріму мсм үтымды пайдалану қағидасы. Жерді

, ......................і.пыну қлгпдасының мазмүны жер санаттарының
і,і "і і . 11. мі .ріуриі болады: ауыл шаруашылық максатка
■і і ....... мі і'11. 11 р м 11.111 і.і і:111у кезінде оларды үтымды пайдалану
. ............................ іпп 1'іідсі і сапалы өнім ала отырып, ауыл
... | ......  м н і . р ііі ініімділіі іп жүйелі түрде көтеруді кездейді;
 іыр\ .ммі.іні.іі і.іікі іірналмаған жерлерде үтымдылык жер
, . . ім \ц . мчсу мсм объектілерді алқаптарда өте пайдалы
  .1 при.пыг і ыруд;і корінсді; ерекше қорғалатын табиғи
. і м і ір п ііі I рнкрсацмилық мсмесе тарихи-мэдени мақсаттағы)
■ |м ............ ..... і.і уіымдылық аталған жерлерді пайдаланудағы
.і ..........  іи . .і і ы і і  ыіміамасыз стіп адамдардың демалуын жэне
• ірн м і . і. іні оГн.гм ілсрді дүрыс сакталуын қамтамасыз етуден
...............  І.\ і і. и і г ы  к г р  күқыгының барлық институттарын
. і ........... ....  н і 'іп ііОі і11■ і си жср-қүқық нормаларынан көрініс
і '|Піі н.і

'і ігі.и 11■ і 11.11■ қауімсічдікті қамтамасыз ету қағидасы. Бүл 
і |. и іаГіпгм рссурс ретінде корғау мен сақтау

..........  і ім ііі н ы ігы ііц і.г Кеңес Одағында, Қазақстан
...................  і. гміыіі іумаіымдагы молигондарды толып жатқан эр

м ......... ...  і арыіц.и іары жүргізілді. Осылардың эсерінен жер
■ , ...... .......  уміырам к г р ц іц  қүпарлығы темендеді. Арал жэне
■ і. п 'ііпрнсрі іко,ноі іпілі.іқ апат аймактарына айналды.
• .м і.і. м шідіріс орындары экологиялық шараларды
■ ............. . жсргс, суга, ауаіа опдіріс қалдықтары мен улы

" ' ч> іы і ің.иісы ідапдырмагі шығарып тастайды.
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Бұл қағиданың мазмұны мынадан көрінеді:
- жер ландшафтын тұрақты ұстап тұру жағдайын жасау 

немесе корғау жерге орналастырудың басты мақсаты болып 
табылады. Оған жерге орналастырудың мынадай мақсаттары 
бағынады: - жерге орналастырудың схемасын жасау, жаңа 
жерлерді игеру жобасын жасау, ерекше режиммен пайдалану 
аумағын анықтау;

- жерді аумақтық экологиялық жағдайын бұзатын тәсілмен 
пайдалану, жер учаскесіндегі топырақтың құнарлығын 
төмендететіи жағдай эксплуатаңиялау, экологиялық жағдайдың 
нашарлауы бұл учаскені алып қоюға негіз болады;

- жаңа немесе реконструкңиялап объектілерді, үйлерді, 
ғимараттарды өндіріске енгізу, сонымен қатар жер жағдайы мен 
коршаған ортаға кері әсер ететін жаңа технологияларды енгізу 
міндетті түрде коршаған ортаны қорғау шараларын жүзеге асыру 
барысында қарастырылуы керек. Мүндай жүмыстарды жүргізу 
алдында мемлекеттік санитарлық-гигиеналык жэне экологиялық 
сараптаманың оң шешімді қорытындысы болуы тиіс;

- жерге кері әсер ететін проңестерді жоюы үшін алдын ала 
жер қорының жағдайына бакылау жүйесі ретінде жер 
мониторингі үздіксіз жүргізіліп отыруы керек.

Жерді нысаналы пайдалану қағидасы. Бүл кағида жер 
қүк;ығының барлық ииституттарының мазмүнын қамтиды. Егер 
мүлік (үйлер, ғимараттар, көлшік қүралдарын және т.б.) өз 
мақсатында емес басқа мақсатта қолдануға мүмкін болса, жерді 
оның пайдалану режимін куэландыратын күжатта көрсетілмеген 
пайдалануға болмайды. Мэселен осы мақсат көрсетілмесе 
егістікке белінген жерге орман ағаштарын отырғызуға болмайды 
немесе керісінше орман ағаштарын отырғызуға арналған жерді 
егістікке пайдалануға болмайды.

Жердің нысаналы мақсаты бүл жердің категориясына сэйкес 
заңмен белгіленген тэртіп пен жағдайды нақты максатта 
пайдалану шегі.
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....... . оі|)гс, жердің құқықтық режимі оларды
ч ні і і і пі', іі.ііі грсжслерімен жэне жер, орман, су, қоршаған 
......... . . і <>|>і .іү і.піллрымси жэне жер қойнауын қорғау заңдарына
■ ....... ;і і.ім.и і і .і к  ііііиалымға енгізу, корғау, моииторинг жэне
........ і | і м . і і і ы  жердің анықталған категориясын қамтуы

ІИ I I ІІІІ ІГ .1111.ІК IІІІІІІДЫ.
I ■ р 1111 ип і н і сшіаттарының кұкықтық режимі жэне 

ін і. ііі і іі,і м.ііи .иы Қазақстан Республикасының жер
......... ............ і ііі> ін |і орпаластыру ісркаттарымен аныкталады.

і і1 і " м і.гнііп (>■' бабы І-тармағы 1-тармақшасына сэйкес,
• і * 11. і . і. рпіііі мг11111ік иесі жерді оның нысанапы максатына

■ •• ............  і-гр и.і 11 і,;і паі іу негізінде -  жер учаскесін беру
н ............... м> і і і I I I.іу піііргыпа (отеусіз уақытша жер пайдалану

'і ......... • •ііі' і іііііідалануға міндетті. Жер учаскесінің
' ........................................................................................................................... .........  ' ,іи.ім анықтамай меншік құқығы немесе жер

н ...........ң і ,і і.ні.і п;піда болуы мүмкін емес. Жердің нысаналы
• * • • ................... іііии- о іі грту кұқык бұзушылық болып табылады
' " '■ 11>1111 і \ і і.п ыні.іц пгмесе жер пайдалану құқығының

................. и г іп  бонуы мүмкін. Жерді нысаналы пайдалану
п  .............  .......   сисцификасын көрсететін кағида болып
' ■' . і і і  "I I • р 11 пысііпіілы пайдсшану жерді санаттар мен
>и ...... рі ......... н< 11 іін қүрнйды.

\ *. 11 і 1111рN ,і1111.і 'іі.і11.і мақсатындағы жер басымдығы
.............  і.\ і ічіінчіі Жср кодексінің 4-бабы 6-тармағында

■ .................... ... іін г.ііікгс ауыл шаруашылығын жүргізуге
макгіп гарға пайдалану үшін ауыл

■••  ............................  іпі.ірі.і11 алып қоюдан туындаған ауыл
ііі і|і ..........  ...........'Црігіцдггі пп.іғындары ауыл шаруашылығы
 •........... .......   і'1111гмі мгп олардың сапасын калпына келтіру
• іч іі Гі .і п і.м ііі.іруіііііылі.п і.і өыдірісіиің деңгейін сақтау
...................... гц\ тпікаиык бюджсг кірісіне өтелуге тиіс.

і '.  ііі іп р і .ц  ііпрм.і Жгр кодгксінің 165-бабы 1-тармағы 4- 
' " і н і і і і '  іігкп м ігп  ( 'оі і і п  сонксс гопырак қүнарлығының
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бүлінуіне әкеп соғатын, су режимін нашарлатып, ауыл 
шаруашылығы дақылдары мен екпелеріне зиянды заттар бөліп 
шығаратын объектілерді салу мен пайдалану жер сапасының 
нашарлаған жағдайында, келтірілген шығын толық көлемінде 
өтелуге тиіс.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің басымдығы жер 
кадастры күжаггары мен ауыл шаруашылығы мақсатында 
колдануға жарамды деп танылған жерлер бірінші кезекте ауыл 
шаруашылығы өндірісі үшін берілу керектігінен көрінеді. Ауыл 
шаруашылығы емес қажеттік үшін ауыл шаруашылығына 
жарамсыз немесе төмен сападағы алқаптар берілуі керек

Жердің жай-күйі қол жетімділік ақпаратпен ету қағидасы. 
Бүл жағдайда Жер кодексінің 157-бабында жүзеге асырьшғанын 
көруімізге болады. Соған сэйкес мемлекеттік жер кадастры 
Қазақстан Республикасы жерінің табиғи жэне шаруашылык 
жағдайы, жер учаскелерінің орналасқан жері, нысаналы 
пайдаланылуы, молшері мен шекарасы, олардың сапалық 
сипаттамасы туралы, жер пайдаланудың есепке алынуы мен жер 
учаскелерінің кадасторлық күны туралы мәліметтердің, озгеде 
қажетті мэліметтердің жүйесі болып табылады. Мемлекеттік жер 
кадастры нсер учаскелеріне күкықты субектілер туралы ақпаратты 
енгізіледі. Ал Жер кодексінің 158-бабы 5,6 т. сэйкес мемлекеттік 
жер кадастрын жүргізетін мемлекеттік органдар, мемлекеттік 
кэсіпорындар мен лауазымды адамдар жер кадастр 
қүжаттамасына енгізілетін мэліметтердің дүрыстығын 
қамтамасыз етуге міндетті.

Жерді пайдалану мен корғау жөніндегі іс-шараларды 
мемлекеттік қолдау қағидасы. Жоспарлы экономикадан нарыққа 
көшу кезінде жер пайдалану аясында кэсіпкерлікпен айналысуға 
ниеті бар субъектілердің бастапқы қаражаты жеткіліксіз болған 
кезде ең алдымен ақшалай қолдау түрінде корініс табатын 
мемлекетттінің көмегі қажет. Жерді қорғауға бағытталған 
шараларды қаржыландыру 5 каңтар 2005 жылы қабылданған 
2005-2007 жылдарға арналған ауылшаруашылык 'максатындағы
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үм.імды иайдалану бағдарламасы бойынша 
I» > іі',нніічіиі.ік, қаражат есебінен қарастырылған. 
і ці і 11 міі іырүді.іц жалпы көлемі - 4655318 мың теңгені 

, і * *1 " і і • иіі.ііі, ііпіидс: 2005 жылға - 1474669 мың теңге; 2006
11. .. і I * '()'*<»К мың тоңге; ал 2007 жылға - 1274964 мың теңгені
■ ,і ........ Ь. рді қоргау шараларын жергілікті бюджет есебінен
■ ч ...........   ір\ жч-ргіліісгі бағдарламаларға сэйкес анықталады

і- . |.ц  аіі.і 11.і паіідалану қағидасы. Бұл 1917 жылғы жер
■ | ■ ■ іи 'I. і 11. ііиаі жсрді тегін пайдалану қағидасы заңды тұрғыда

........................  п . і гі жсрді жеке жэне занды түлғаға тегін жэне
*і і ■ • . . .......... .... а бсргон. Заң эдебиеттерінде бұрын да жерді
ін ||Ц м|н . мі. .. іі игру қагпдасы күмэн келтірген, өйткені ол
. і ...................... іііірыкіық айналымын құру туралы жалпы
I" .................... імгцці Жсрді жэне басқа да табиғи ресурстарды

............. мі і і і 111\ іиыріа қатысты ешкімнің меншігі емес деген
• V  ........  11 г, і.іііа гсіпігін  тнгізеді. Жерді тегін пайдалану
•*.і |м . и ............  ............. .............................. іі.і ырбислсуі жеткіліксіз болды, онын күнын
............ ім мм.імііу бойыиша экономикалық зерттеулерді

, і■. 11 и і - 1.1 іі, г і і д с г і  жер экономикалық жағдайдың
........ |> і і-, 11 і і игц і' ріпің бірі болып табылды.

і I- ............ . 'іі.иі, ақылылығы жерді баскарудың ең негізгі
. .................. ............ .. . () і жсрді пайдалану тек ақы төлеу
................... . і , ......... . і.ірі.пыды догсн үғымды білдіреді. Жерді
м  ......... м мі *. 11м 1111 жгрді үтымды пайдалануға жеткілікті
.......... .. " і | .................. мі ідгі і жср рссурстарының экологиялық
і ....... ....... ............... .. м туіпо огсегі сокты. Акылық кағидасының
.............. . . ........ ииіпомііқалық қүны, яғни, бағасы жатыр.
і і' 1111 м "і і і мі іі,іі.и ы жгрдің роліп өзге қүнды ресурстармен 
і і " .  ............ \ і і.імі і.і і іыіідалаиу кеіінде келтірілген шығынды

■ ■ і і і м і  ц, і і>, і а муммидік бгроді.
.............. ... г.іі іідигыцың исгпінде жерді экономикалык

" , .................. і.аіі.ір Жгр нарық чкономйкасының бір бөліті
•■■ ....................... 'ігггк іг һоцады. Дқіиалай бағасының болуы
і . і' • і , "і і м. м ііаіаы.і (ма ігріыидық-іехиикалық, еңбек) бар



өзге ресурстармен қатар, өндірістегі рөлін салыстыруға 
мүмкіндік береді,бағалы жерлерді ауыл шаруашылықтан өзге 
мақсаттарға ойланбастан беруге жол бермейді, сондай-ақ оларды 
үтымсыз пайдаланған кезде жер алқаптарына келтірілген залалды 
нақтырақ анықутаға мүмкіндік береді.

1.5. Ж ер қүқы ғы ны ң басқа кұқы қ салалары мен 
байланы сы және ара-қаты насы

Жер қүқығы басқа салалармен тығыз байланыста болса да, ол 
бүл жүйеде ерекше орын алады. Себебі, жер қүқығы жекеленген 
кешенді қүқық саласы болып табылады.

Кешенді деп - жер қүқығының кешенді карым қатынастарын 
реттейтінін білдіреді. Яғни, жер күкық қатынастары біркелкі 
құқық қатынастарына жатпайды. Бүлардың қатарына: мүліктік, 
саяси, экологиялық, экімшілік сипаты бар нормалармен реттелген 
қатынастар орын алады. Оларды реттеу үшін біркелкі тәсілдер 
жоқ. Сондықтан мемлекет керек кезде басымдық көрсетеді. 
Тыйым сала алады немесе рұк;сат беріп тараптардың тепе теңдігін 
қамтамасыз етеді.

Заң әдебиеттерінде белгілі бір құқық саласы жеңіл түрде 
ажыратылады, ал баскалары бұп үшін үлкен көлемдегі 
тэжірибелік жэне нормативтік материалдарды саралауды қажет 
етеді. Мұндай жағдайдың себебі мынада: біріншіден, құқықтық 
реттеу әдісі эртүрлі үқсастық дэрежесіне ие болады және 
мазмүнымен ерекшеленеді. Екіншіден, кұқық саласымен 
реттелетін коғамдық қатынастарға да байланысты. Мысалы, жер 
құқығын қылмыстық жэне кейбір басқа құқықтан ажырату көп 
еңбекті қажет етпейді. Бұл жерде қылмыстык құқығы басқа 
құқык салаларына тэн емес реттеу эдісіне ие болып табылады. Ал 
егер жер кұқығын, тау-кен құқығынан ажыратып көрсету үшін 
біркатар нақты материалдар келтіру кажет. Себебі жер 
кұқығымен реттелетін қатынастар өз табиғатында тау-кен 
күқығымен реттелетін қатынастарға жақын болып келеді.
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і ■ |і і' \ і' і.ігм жлпо азаматтық құкық. Жер құқығы азаматтық
,. і .........  і і,іі і.і і іііійляиыста. Ссбебі жер табиғи ресурс, қоршаған

и|.і ніі пі һүрамдас бөлігі болып табылатындығымен катар,
............... .. .....  мулік ретінде азаматтық айналымның объектісі
пн м іп ....... ... Сол себептен, жер кұкық қатынастарын реттеу
* .. . 111 і і а іаматтық қүқық нормаларының колданылатынын
..........  іііыі ірмаіімыч. Дсгенмен, жер учаскесі жеке меншікке

ц .........  і іма 11 і,И', аіімалымның объектісі ретінде танылғанымен,
г ....... .. иктпгулср қойылады. Жер учаскесімен азаматтық
, .............  м.імиптіср жасап, оны ашаруашылық айналымға

* . 'і і " , ..........гцсгі жаі дайларды аныктап алу қажет:
.11 і'  .  жср пайдалану құқығын жэне жер

, ■ |м11 і,,  ......... іаиымыиа енғізу заңды тұрде қамтамасыз
і І 11 * 111

і . | '  ііарыіііык к.тіынастарының объектісі ретінде танылып 
ні = = і■ і іі' ьгр учаекесі немесе жер пайдалану құкығы
...... .......... .. і іиг а іаматтық айналымнан алынбағаны;

і.* I• іан іарымсн жеке меншікте болу мұмкіндігі
ніі II' I III 11111||

• • і■ 'і и і Iт11111 шскаралары айқындалғаны;
'■• і' уч I. і'гі 111г күқмқтарды куэландыратын кұжаттары бар

I . • I I ....... ..  П І  I КГ I

• іміііі и іі іиіпір /кгр учаскесіне меншік құқығы, оның ішінде
* <** ... ....... ... кукыгы аіаматтык кұкыктағы жеке меншік
. ............................. .............. 11 ңи 11 іі гмсс, біршама шектеулер қолданылады.
\іи н  нііі и. і.і р \ 'іагкгсіпің нысаналы мақсатын камтамасыз

• і 'п  ,и і  і іы паіідалаиу міндеті, топырақты қорғау
■ - ...........  ..................................  іау, параык жер қорының меншік нысанына

т і і " і иі і ■ р ниіігтрііпгісіііің, жер кадастрының объектісі
............. ' I ,1111.1 'I I I ЫІІІ.І, I ,11

і і' і , ....... . і аі' аграрлық қүқык. Жер құқық мен аграрлық
............ \ і . а. и.іі і . і  гкі күқық саласының құқықтық реттеу

■ '■■ і.... .......  і гр к,үк;ык; қатынастарыпың танылуы. Ал



айырмашылығы келесі белгілері арқылы айқындалады: жер 
құқық қатынастарының объектісі ретінде Қазақстан 
Республикасының меншік нысанына қарамастан барлық жер 
қоры танылса. ал аграрлық құідақ қатынастарының объектісі 
ретінде тек ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлер танылады. 
Жер кукығы тауарлы ауылшаруашылық өндірісін жұргізу үшін, 
өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу үшін алғышартын 
анықтайды, яғни жер учаскесін осы мақсаттар үшін беру тәртібін, 
шарттарын айқындайды, ауылшаруашылык жерлерінің 
басымдылығын, ауылшаруашылық алқаптарын пайдалану 
тэртібін, олардың ерекше қорғалуын қамтамасыз етеді. Ал 
аграрлық құқық болса, ауылшаруашылық мақсатындағы 
жерлерде ауылшаруашылык қызметін жүргізуге байланысты 
т}т.індайды және осы салада туындайтын ауылшаруашылық 
өндірістік қатынастарды ретгейді. Сол себентен, жер кұқыкғы 
кең мағынада карстырылатын құқық саласы болса, аграрлық 
құқық тар мағынада, яғни ауылшаруашылык максатындағы 
жерлерді қызметті жүзеге асырумен байланысты болатын құқык 
саласы.

Жер жэне тау-кен құкығы. Жер жэне тау кен құкығының 
арасындағы айырмашылык олардың құкықтық реттеу пэнін 
құрайтын қоғамдық қатынастардың эртүрлі қамту шеңберінде 
болып есептелінеді.

Тау кен құқығының пэні жер қойнауын пайдалану мен 
қорғауға байланысты қоғамдық қатынастар болып табылады.

Біздің елімізде жер койнауы жэне жер жеке-жеке кұкық 
объектісі ретінде саналады. Сондықтан жер қойнауын игеруге 
рүқсат алу жерді алуды білдірмейді. Жер қойнауындағы пайдалы 
казбаларды өндіруге рұқсат беретін жер қойнауы деп аталады. 
Тау кен беру акт негізінде жер койнауын пайдаланушы өкілетті 
мемлекеттік органдардың алдына оған тау кен жұмыстарын 
жүргізу үшін жер учаскесін бөлу мэселесін ғаңа қоя алады.

32



I гопогиилық жүмыстарды жүзеге асыру тэртібі жер қойнауы 
і , |і.іиы іиңмсп реггеледі.

Iм'І> күкыгы мен тау кен кұқығы арасындағы байланыс 
•і. і'іііі.і іііраглн пайдалы қазбаларды пайдалануды реттеуші
інірмііііир гок гау кен қүқығында ғана емес, жер қүқыгымен де
I ІМ I Ы 11,111,

I і р жпис орман қүқығы. Жер қүқығы орман қүқығынан 
І>. 11« \ іі,іі11 бойынша ерекшеленеді. Орман қүқығының
іиір ьніііры орман қатыныстарын реттейді. Яғни орманды 
........... қаііта калпына келтіру жэне корғауды жүзеге
i і ірн і і,іп ііоііімді.іқ қатынастарды қүрайды, ол жер қүқығынын
.......  іч р іііііыііпсгары болып табылады. Сонымен қатар, Жер
. ..................ііікес, жер учаскелері орман өсіру үшін жеке
> нііпіііи' игріледі жэне жекеше орман қорының калыптасуына

■ > і і і  іюіііідм. Ягни, жер күқығы орман өсіру үшін жер учаскесін 
і■ і рііиіп қарастыратын болса, орман күқығы сол өсірілген 

 ................. пайдалану, корғау лсэне қалпына келтіруді
> іріі іі ір.111,і11 қү.қық саласы болып табылады.

Һіиигіі ресурстар арасында орман ерекше орын берілген
...........рм.іи мгп биологиялық бірлікті күрайды.

'і • р і >и>' гу қүқығы. Су күқығы суды пайдалану мен 
"ім * ........іныггы қоғамдық қатынастарды реттейді. Айрықша
• і і- •" і ііі мгпімііс қүқығынын объектісі ретінде сулардын
> гірі і і ргмиг сиііат беретін бірқатар ерекшеліктері бар.
• г ....... " " гү мемлеісегтік меншік қүқығының түтынылатын

ооім.іп габылады; екіншіден, олар халық
ii ір 1111ы>іі.іі і.іпі.ің .іртүрлі максаттарын жүзеге асыруға қызмет
>• " , м11111111 іг 11 судың бір қайнар көзі бір мезгілде әртүрлі
і' мигіи і сііі, қоымдық мекемелер, үйымдар жэне

.... рп 11/пірмг11 іііііі.діілапылады. Сонымен, су кұкығы тау кен
........... рм иі і уы.и м іткіііді жер күқығынан қүкықтық реттеу пэні

'ііі іII11I I і |п I ІІІГЦГІІГДІ.
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I
қағидаларына жалпы түсінік бере отырып мазмүнын ашып 
көрсету болып табылады. Сонымен қатар, жер қатынастарының 
экономикалық, элеуметтік жэне экологиялық мэні жер 
қатынастарының ерекше кұқыктық реттеу пэні ретінде толық 
ашып көрсету басты негіз болады.

Бақылау сүрақтары
1. Жер қүқығы кұкық саласы ретінде, ғылым саласы ретінде 

жэне оқу пэні ретінде түсінігі.
2. Жер құқығынын пэні. Жер құқық қатынастары: түсінігі, 

обьектісі, субьектісі және түрлері.
3. Жер құқығының эдістері жэне жүйесі.
4. Жер қүқығының кағидалары.
5. Жер қүкығының басқа қүқық салаларымен байланысы 

жэне ара-қатынасы.

Тест сүрактары:
1. Жер заңымеи қанша жер санаты қарастырылған:
A)жеті
Б)алты
B)бес
Г)сегіз
Д)төрт

2.Жер құқығының пәні бүл -
A) жерді пайдалану және қорғау бойынша қоғамдык 

қатынастар
Б) қоғамның өндіруші күштерін орналастыру үшін арналған 

кеңістік базисі ретіндегі жер
B) өмірлік қажеттілікті қанағаттандыру үшін қолданылатын 

табиғи ресурс ретіндегі жер
Г) жер үлесі
Д) нақты жер тарабы
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і /Кср кукі.мыііыц жалпы боліміне келесі институттар 
нірсдіі

\  ) жср учаскосі меи жер иайдалану кұкығының кепілі
I.) срсмио қорі алаіын табиғи аумақтар коғамының күқықтық 

I" МІМІ
II) інн алқы жсрлердің құқықтыкрежимі 
I (прмам қоры жерлерінің қүқықтық режимі
I) .іуыл шаруашылығы максатындағы жерлердің күкықтық

рі МІМІ

і і • р ьукыіыиың ерекше бөліміне келесі институттар 
і Ір> іі

і ім .иі іиаруашылығы максатындағы жерлердін кұкыктык 
і ііі ҺіІІы

I• > м р іі жскс меншікке беру тэртібі 
М і 11 рі г ақы іолсу 
I і 11 рі і1 моішіік күқығы
11 і • | ) корым басқару

/Кср күқық қатынастарының объектісі болып 
і іін і 'іч н іілм :

і цр' і і ■ щсчтіііі ііайдалы казбалар
і. і і ' і ' ......... ігі і жер учаскесі
һі іі.іи і.иіаііудаіы жср учаскесі
I і і-1 р улосі
II і ' р қііры

п.іи ініілііі.ілі ан одебиеттер тізімі:
I Іпрми і іііі і Ік аісі ілер:
і I' .іі іі і ми ГггііуГіликасының Конституциясы (1995 жылғы

п і ічі іі і.і I'ссцубликалық рсфсрсндумда қабылданған).
і ііі г. і и , іишкаі і.иіың Чацы 2017 жылғы 10 наурыздағы №

I \ I I I' I
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2.Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енгізілді).

3.Қазакстан Республикасының Эколоғиялық кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
өзғерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазакстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

Негізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұкығы» 

(жалпы жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 2010ж
7. Стамкұлов Ә.С. «ҚР Жер кұкығы». Оқулық. Алматы, 2005

ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

Обіцая часть Учебное пособие - Алматы. 2001
Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

бойынша жер төлемдері: Оқу құралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
10. Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фермер) кожалығының кызметін кұкықтық реттеу.Оқу құралы. 
Алматы: баспа, 200ж.

11. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право 
России и Казахстана: проблемы развития, процессууальные 
формы реализации. М.: Юристь, 2007г.

12. Қазақстан Республикасының жер кұқығы пэнінен оқу 
әдістемелік кешен 2011ж

13.Стамқұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
экологиялық кұқығы». Атамұра, 2003ж.
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2 Тақырыбы:
ҚЛЧЛҚС ТЛІІ РЕСПУБЛИКАСЫ НДЛ Ж ЕР ҚҮҚЫ Қ 

ҚЛ ГЫ ІІА СТЛРЫ НЫ Ң ҚЛЛЫ П ТАСУЫ  М ЕН ДАМУ
ТАРИХЫ

Жосііары:
1 I Қазақстандағы жер қатынастарының даму кезендері. 

і  іілііііі іміпаттамасы.
Қатакстанның Ресей кұрамына енгенге дейінгі жер 

і 111.пі,п іары.
' ' Ггссйдің құрамында болған кездегі жер қатынастары.
' I кічі,сстік кезеңдегі жер катынастары. «Жер туралы»

• і I" і ■■ Ксрді соцнализаниялау туралы».
' • Ггсменді Қазақстандағы жер катынастары. Қазақстан

Гі. н\і'ііикасының жер қатынастарының нарық талаптарына сай 
ІІІЧ\ ы

' I К.іітақстандағы жер қатынастарының даму кезеңдері. 
Жалпы сипаттамасы

I ..... . Қатакстандағы жер катынастарын реттеу тамыры
• г и і 11 >11 ч п огксн шақтан басталады. Адам қоғамының дамуы 
і ‘ >• 111 м п 11 жср рссурстарын пайдалану сипаты белгілі бір 
ңм п  и.ім і.іГшііі жағдайымен және материалдық өндірістің
........ .... і іі.ійианысты болып келген. Жерді шаруашылык
...............  і. іі .ніііалымға тарту адам қоғамының дамуындағы
• , ............ р> 11 •• у жолдарын іздеуге негіз болады.

і • р м итчіснсрі ор кезеңде Қазақстан аумағында өмір сүрген
............ .. п рдщ иариыгы үшін негізгі мәселеге айналып отырды.
і >рн н ісрсисрге сүйснстін болсақ, Қазақстан аумағын
• і .................................................... ........... мгмисһо ігрдіц нсгізгі кэсібі кешпелі жэне жартылай

......... 'і . ....... аруашылі.ігы болды. Сопың салдарынан жайылым
> і ‘ рі ■ і\ м .і іі ііпіпап ма.п осірушілер шалғай жерлерге кошіп-
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қонып жүруге мэжбүр болды. Қоғамдық қатынастардың даму 
сатыларының қай-қайсысын алсақ та жер қорларын пайдалану 
белгілі аумақтағы климаттық жағдайларға жэне материалдық 
өндірістің бағытына байланысты болады. Қазақстаиның табиғи- 
климаттық жағдайы материалдық өндіріс жүйесінің негізгі 
бағыттарының сипатын анықтады. Сондықтан мыңдаған жылдар 
бойы Қазакстаи территориясын мекендеген елдер үшін 
шаруашылықтың негізгі саласы көшиелі мал шаруашылығы 
болып саналады. Мал өсіру үшін жайылым жер іздеу негізгі 
проблемалардың біріне айналып отырды. Сол кезеңдерде өмір 
сүрген қоғамдар үшін жер қатынастарын реттеу жүйесінің табиғи 
жэне объективті түрдегі кажеттілігі, жер бөліктерін маусымды 
түрде пайдалану біздің ойымызша негізгі фактор болып 
табылады.

Көшпенділер өміріндегі материалдық-өндіріс жүйесінің 
элементтері олардың еңбектерін біріктіруге экеліп соқтырды. 
Сонымен қатар ондай біріктірулер өндірістік топтар жэне 
қауымдық кұрылымдар деңгейінде жүргізілді.

Жер кез келген халық үшін негізгі табиғи байлық көзі 
болғандықтан, оны гіайдалануға байланысты мәселелер ерте 
кезден бастап, өзектілік мэселелерге айиалды.Жер құкық 
қатынастарының дамуын Қазақстанның Ресей кұрамына енгенге 
дейінгі жер қатынастары, Қазақстанның Ресей кұрамында болған 
кезеңіндегі жер қатынастары, Кеңес кезіндегі жер катынастары 
жэне егеменді Қазақстандағы жер катынастары деп төрт кезеңге 
бөліп қарастырылады.

2.2. Қазақстанның Ресей құрамына енгенге 
дейінгі жер қатынастары

Бірінші кезең Қазақ хандығының қалыптасуымен 
байланысты. Бұл кезеңнің ерекшелігі арнайы жер заңдарының 
жок болуында. Бұл кезеңде жер қатынастары Адат ережелерімен



Iн 111111111 огырғаи. Сонымен қатар, Шыңғыс ханның
• • і.іріііыікірі.іім.пі. саяеаты орын алды. Қазақстанда осы кезенде 
і • -р /кскс меышіккс берілді ма элде жоқ па ? Бұл жөнінде екі 
і \ I"іі коі қарас бар. Бірінішісі -  жеке меншік болғанын 
мііііі.іпдамііііды. Бүл кезде жерге жеке меншік қоғам меншігі, ал
• м 11 п і к' і жскс меишік болғанын дұрыс деп карайды.

І.,пак; хандығы тұсындағы меншіктік қатынастарға келетін 
іищгак. азаматтардың сатуға, айырбастауға, сыйлауға жэне 
мрі.п.і қалдыруға болатын мүліктің барлығы жеке меншік 
‘ ім ,іры болып табылды.

і і ри- жсісе меншік XIX ғасырға дейін болмады, жер адат 
н ір гм.ірм бойынша қауымның меншігі деп есептелді. Қауым
......... ... ппі ііпен рулык бірлестік танылды.

III і .і 11 мэнінде қауым немесе рудың атынан жерге, 
■іиіііі.піымдарға билікті қауым басшысы, ру басшылары, 

, 11 .шд.ір, билер жүргізді.
I гргс жеке меншіктін болмау себебі де көшпелі мал 

"I ір\.іпп.ілығына негізделген экономикалық қатынастарымен 
ц "I і.шмггырылды. Орасан зор көлемдегі жайылымдарды меншік 
іі' іц'ріпс берудің ешқандай мэні жоқ еді. Оның үстіне
• міі.мымдар үнемі ауысып отырды. Көктем мен ісүздің арасында 
  іп километрге дейін көшіп-қонып жүрген көшпелі

і і іі і і.ір үііііп жерді, жайылымдарды жеке меншікке бөліп беру 
г, п. ііі гмсс те сді.

I гііпс.г г і і н и ы ң  Ресей құрамына енгенге дейін жерге белгілі 
'Р иі і.і іолеу белгілері болған жоқ, дегенмен, жер айналымын 

р> ы і у/ііц үлкен тарихы бар. Ол кезеңдегі жер айналысының 
"■ 11 н і нтр етуші факторы болып, қазақтардың көшпенді өмір
■ \р\ і  шбылды. Қазақтардың заңдық көзқарастары бойынша 
і ■ рі • кгкг мгшпік күқығы 19-шы ғасырға дейін болмады. Жер 
...... . іүргыдаи рулар мен қауымдастықтардың ортақ меншігі

• іі гггігі(Мігсіі. ІІІын мэнінде жердің иағыз иегерлері болып 
" і і' і иіг ііасқа да феодалдар табылды, 18-ші ғасырдың өзінде

....... ... иір ,кгкг (|)содалдардың жеке меншігінде болды.
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2.3. Ресейдің құрамында болған 
кездегі жер қатынастары

Екінші кезең. Қазақстан Ресей нмпернясына кірген кезден 
басталады. Бүл кезең 1749 жылдан басталады. 20 жыл бойы Ресей 
империясы қазақ жерінде отаршылық саясатын жүргізіп отырып, 
¥лы жэне Орта жүздің жерлерін эскери күшпен басып алады.Өз 
билігін жүргізу үшін қазақ жерінде Ресей өз өкіметін күрады. 
Олар генерал губерннялар деп аталады. Жалпы алты генерал 
губерниялар болды. 1861 ж. орыс шаруаларның крепостное право 
деген қүқығы жойылды. 1886 жылы 2-маусымда “Түркістан 
өлкесін баскару туралы ереже”, 1891 жылы 25-наурызда 
“Ақмола, Семей, Жетісу, Орал облыстарын басқару туралы 
ереже” кабылданды. Батыс-Сібір генерал-губернаторлығы Дала 
генерал-губернаторлығы деп өзгеріп, оған Сырдария облысынан 
басқа бес облыстың барлығы түгелдей кірді. Сырдария облысы 
Түркістан генерал-губернаторлығына қарады. Жетісу облысы 
1897 жылы қайтадан Түркістан генерал-губернаторлығының 
қүрамына кірді.

Бүл ережелер экімшіліктік территориялық мэселелерге {'ана 
емес, сонымен қатар, эдет-ғүрып қүқығын да бірқатар өзгерістер 
енгізді.

Ең алдымен жерге катысты меншік қүкығы өзгерді. Бүрын 
жер рулық-тайпалық қауымның немесе қоғамның меншігі болып 
есептелсе, 1868 жылғы “уақытша ереже” бойынша қазақ 
жерлерінің барлығы мемлекет меншігі ретінде бекітілді.

Қазақ жерлері тартып алынып, олар казак эскерлеріне, 
бекіністер салуға, келімсек орыс шаруалары-қарашекпенділерге, 
шет ел капиталистеріне, шіркеулерге беріле бастады.

Осы ереже бойынша қазақгың өз жерлері қазактардың 
қоғамдық пайдалануына беріледі деп көрсетілді. Қазақтар көшіп 
қонғанда адаттық принңиптерін басшылыққа алды. “Ереже” 
бойынша қыстаулар, онда үй-жай, қора-қопсы болса'1 қазақтардың



/ііске меншігінде бола алады деп көрсетілді (1868 жылғы 
Іірсжснің §217). Жеке меншікке күзгі жайылымдар, 
інабыидықтар, суғарымдар берілс бастады. Меншік нелері болып 
і' ачақ байлары, би, болыстар саналды.

Сонымен катар 1867-1868 жылдардағы Ережелер бойынша 
жсрді жалға беру мүмкіндіктері пайда болды. Осыған 
Оаііланысты ауылдык, болыстық кауымдар орыс өкілдері болып 
іабылатын енеркэсіпшілерге, көпестерге өздеріне тиесілі 
/ііорлеріи 30-жылга дейін жалға бере алды. Сонымен қатар, 
ьаіақтарді.ің өз араларында да қыстауларды, жайылымдарды 
і' .ііц а бсру туралы келісімдер жасалып жатты. Төлем ақы ретінде
і.і іі наіідалапылды. Ережеде жалға беруші қауым болып 

і нііащ анымеи іс жүзінде жалға беру және онын ақысын 
н.іи іаиаму болыстар мен старшындар, билер колында болды.

і ібір казак эскерлеріне 5 млн. десятина жер берілді. Ендігі
* і'и аі і,срилер бүл жерді казақтардың өзіне жалға бере

...... .. . ( )лардың жалға беру ақысы жылдан жылға көтеріліп

..... ... ...  XIX гасырдың соңында Сібір казактарының жерін 436
пі.ін ам.ім немесе 6736 шаруашылықтар пайдаланды. Олар орыс 
.. і і ригрііііц жсрді жоғары бағамен жалға беру жағдайында өмір

• , р и < >|іі.н шаруаларын жақсы жерлермен қамтамасыз ету үшін
Г. . . и іі і і. 11 і • іі11111 қоиу саясатын жұзеге асырды. Қазақстанның 
г. I гЦц місылуы жср қатынастарының сипатына және оны 
і р   .....   ргі іпіуіію оз эсерінтигізбей койған жок.

Іііріііііидгіі, барлық жер қоры хан-сүлтандық шыңғыс 
\ Iні.іь і арыііам 1’сггіі пмиериясының меншігіне өтті. 1868 жылғы 
.л.ім.гііиа грожолердің» 210-бабында айтылғандай: «Қырғыз 
і .< 11111 • 11 ’ 1111 * -111 :ніі.ііі огырған жерлер мемлекеттік деп танылады 
і  .......   ычдарді.іц қауымдық пайдалануына беріледі».

I г 11ім11 дсіі. ііа гшалык казақтар ұшін жер пайдаланудың 
і г, м м і і і . ц .. 11і.к амі.і11 сақтады, ал жер қатынастарын реттеу 
і >̂ 111.і111 і.к і.і11ша, қачақтың одст-гү.рынтык нормалары негізінде 
.|. \ і г і  і' агырылады.
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Үшіншіден, қазақтардың әдеттегі құқығында жеке 
отбасылардың күзеу және қыстауларға, шабындықтарға жеке 
меншігін таныған нормалар пайда болды.

Төртіншіден, жер катынастарын қүқықтық реттеу эдеттегі 
құқығымен қатар жалпы империялық ресейлік зандармен 
реттелді.

2.4. Кеңестік кезеңдегі жер қатынастары. «Жер туралы» 
декрет. «Жерді социализациялау туралы»

Үшінші кезең. Социалнстік кезең 1917-1990 ж.
- билік тек халыққа берілуі тиіс.
- жер тек халықтікі болуы тиіс және пайдалануы тегін болуы 

тиіс.
1917 ж. Ленин декреті шығарылды. Жер туралы декрет 

келесіні жарнялады:
1) Жерге помещиктік меншік ешбір өтеусіз тегін түрде 

ауыстырылады.
2) помещиктердің жерлері, үлестік, шіркеулік, монастрьлық 

жерлер секілді, барлық жанды жэне жансыз кұралдарымен, 
усадьбалык кұрылыстармен Болыстық Жер комитеттерінің, 
Шаруалык Депутаттардың Уездік Кеңестерінің қол астына 
Күрылтайшы Жиналыс жер туралы мәселені шешкенге дейін 
өтеді.

5) Қарапайым шаруалар мен қарапайым казактардың жерлері 
тәркіленбейді.

Ары қарай, Жер туралы Шаруалар бүйрығында, одан 
тереңірек қарастырғандай:

1) Жерге жеке меншік қүкығы мәңгі жойылады; жер 
сатылмайды, сатып алынбайды, жалға беру, кепілге қойылмайды 
немесе кез-келген басқа әдіспен оқшауланбайды. Барлық жер... 
ақысыз оқшауланып, бүкіл халықтық игілікісе айналады және 
онда еңбек ететін барлық адамдардың пайдалануына өтеді.
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■') Жгрді иайдалану құқығын Ресей мемлекетінің жерді 
ніп.н і.іні,щ комсі імсн немесе серіктестік арқылы өз еңбегімен
.......... г ііисі білдірген барлық азаматтары (жынысына
і і|ым,и і ііі) оңдсуге күші бар мерзімге ала алады. Ж алдамалы
■.......  /кол берілмейді.

/ 1 I >'р иайдалану теңестіруші болу керек, яғни жер енбектік 
И' мі і г і ү і і.піу нормасы бойынша жергілікті жағдайларға қарай 
іи" і піііігрдің арасында бөлінеді».

ГМ‘) /к. Жерді социализацнялау заңы шықты. «Жердің
....... ...*111 іаңпялау туралы» Декрет, эрнне, Жер туралы декретпен
, ......  ' іоіі/п,і Опда жэне де жарияланғандай:

і іні и.іп РСФСР шегіндегі жерге, қойнауға, су, ормандарға 
ф ні' иігиіі літың барлық жанды күштеріне кез келген меншік 
і "ІН і ІіІЦЫ

' иіі іміі. Жср ешбір (анық жэне жасырын) өтемақысыз
ні' ...... і н.ік і ың гіайдалануына өтеді.

іні "іи  Огы заңмен ерекше қарастырылған жағдайларды 
і і" імыіггі жсрді пайдалану қүқығы оны өз еңбегімен
• " і' ‘, іигсрі г і ;пі;і тиесілі.

і "" о.і н Жсрді пайдалану қүқығы жынысына, діни 
і " і' 'і '"  і 11и.ііі.і. үп гы, бодандығына қарай шектелмейді.

' ...........  I ’«I ><. < 1» Р, согшализмге тезірек жету максатында,
*• і' ""  к.иіііы оцдслуіне біртүлғалыдан көрі еңбектік 
' ........... ........  .іргглі.дік және кооперативтік шаруашылыктарға
• і*ц " 1111111і,іі> огрг отырып, барлық көмегін (мэдени жэне 
и 'і |'Н 11 іі.іі 1.1імгк) керсетеді.

і "" " ііі < ) нпдг бар жерге пайдалану қүқығын ешкім басқа
' і і  ...........  | і г  ПЛМІІІІДЫ.

і" іні.і " .ііі Жгрді пайдалану қүқығы осы заңда белгіленген
' ............. і' и ,іііі,пп.ін, сшбір жагдайда бір түлғадан екінші
і \ п II I пі' .ГІМІІПДЫ.

1 " і  і ' н іп г ц  гн мпцычды мосслс -  жерге меншік қүкығы 
.............................. •, ітр /п п  гоппаіідііпуы туралы» Декреттің 1-ші
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бабында жерге кез келген меншік мэңгіге жойылады деп 
бекітілген. Ол шынымен сондай болды ма? Әрине, жоқ. Жерге 
тек жеке меншік кана тәжірибелік жойылды. Ал жерге 
мемлекеттік меншік жойылған жоқ, керісінше, дамып, кеңейіп, 
жалғыз езі мүмкін болды, яғнн жерге мемлекеттің монополнясы 
орнатылды.

1921-28 ж.ж. арасында жер су реформасы жүзеге асырылды. 
Қазакстанда жүргізілген реформалардың негізгілерінің бірі ол 
1921-1922 жылдары жүргізілген жер-су реформасы. Бүл реформа 
Түркістан кеңестік республикасы үкіметінің ынталығымен 
Оңтүстік Қазакстанда жүргізілді. Оның жүргізілуінде басты, 
шешуші маңыз аткарған 1920 жылғы 14 желтоксандағы 
ТурКЦИК декреті болды, ол бойынша 1861 жылғы көтерілістен 
кейін тартып алынған жерлерге қоныстанған жергілікті 
халыктардың ауылдарын жойып, олардың орнына уақытында 
қуылып жіберілген халықтарды орналастыру және олардың 
суғармалы жерлерді пайдалану күкығын кайтару каралды.

1920 жылы желтоксанда жер органымен Республикадағы 
жер-су реформасын жүзеге асыру үшін 1921 жылғы жер 
қатынастарын жасау жүмыстарының жоспары дайындалды.

1921 жылдың 26 наурызында жер-су реформаларын жүзеге 
асыруда басшылыкқа алынатын Түркістан Наркомземінің жер 
және су қатынастарын қайта жасау наказы кабылданды. Реформа 
негізінен суармалы жерлерде жүргізілгендіктен Наказ суды 
пайдалануды реттеу шараларын қарады. Сонымен жергілікті 
жердегі су шаруашылығы органдарына, 1921 жылдың 20 
сәуірінен қалдырмай жаңа жерлерге орналастырылған халықты 
сумен қамтамасыз ету шараларын дайындау тапсырылды.

Жер-су реформасының нәтижесінде 1921 жылдың алғашқы 
8-9 айында Түркістан республикасында еңбекші жерсіз халықты 
жэне аз жер бөліктері бар халықты орналастыру үшін 336927 
десятина (1-десятина 1,09 ғектарға тең) жер қоры 
қалыптастырылды.
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і 1 іі і І',пақ соңиалистік совет Республикасы курылды. 
иі і, іііп 11ц і һ г о і ю м и я л ы қ  Республика болып табылады. 1936

 •......... а іаі' « « I’ ш,щ 'і үңғыш Коиституциясы қабылданды.
Г«і') і. гүнгмш рст совет одағының жер заңдарының

.......... |п г.аоыіідаііды. Осының арқасында әр бір республикда
м • 111 иі' і . 11 іаңдарын қабылдауға әрекет жасай бастайды.

г ч  1071 ж. дейін Қазақстанның жерін пайдалану тәртібін 
IV* і іі'ііі і.нмар рсітсп отырды. Бұл кезеңде басшылыққа партия 
......... і і' |и 1'рекшс орын алады.

* I і сменді Қазақстандағы жер қатынастары. 
і иіііи  і ііі 1'еспубликасының жер қатынастарының 

ішрық талаптарына сай дамуы

і " |■ 111іиіі ксчсң қазіргі кезең. Қазақстан Республикасы өзінің 
н П' і. іі іі' ггсмендігін алғаннан бастап, өте қысқа уақыт

I............... .............. і і іч'р қатынастары саласы көптеген өзгерістерге
\ *и11|> і іі і и ііи жаңа жер қүкықтық кұрылым пайда болды. Жерге
............. .. мі мисксттік меншік құкығы мен тегін жер пайдалану

............... іірііыіиі жерге мемлекеттік меншікпен қатар, жеке
н ни111 . ,і і н і.і аа 'іанылып, жерге ақы төлеу енгізілді және өзге
* ■ і< * ч......... . " 11 ГР11' !'срі орны алды.

і і і іі і і.ні Гі і ііуолгікасы егемендігін алғанна кейін мемлекет
' і н ......... 11 щра і уақі.п қа дейін ССРО кезінде қабылданған зандар

.................. К,а і* '< Т  ің 1990 жылы 16-карашада қабылданған Жер
*•'. і ■ ............... .. і ч,сіі срсжелерді дамытты:

і ............... гсрриториясында 5-жылдан астам өмір сүрген
 Iи і іиаруа қожалықтары, бау-бақша және мал

ііі ір ......................  'і.іі і.і күрыаыс жэне тұрғын үйге кызмет ету, саябақ
■ , р 11 111 • іарі.і. уііііық әдст-гүрыи кэсіп сту және колөнер үшін
.... .......... і мүраісраік қүқі.іқіа ислснуге жер бөліктерін беру
I I ІІіІІІ.І,



-азаматтарға оершетін жер оөлнстеріне қоиылған шектерді 
алып тастау туралы;

-жер пайдаланушылардың әрекеттеріне мемлекет, 
шаруашылықтық, ұйым жэне басқа да ұйымдар тарапынан 
араласуға тыйым салу туралы;

-жер иелерімен Жер пайдаланушылардың: жерде ерікті 
шаруашылық жүргізуіне; ауыл шаруашылығымен айналысудан 
өндірілген өнімдерге және оларды өткізуден түскен меншік 
қүқығын бекіту қүкыктарын заңдандыру туралы;

- жерді жалға беру туралы;
-жер қатынастарын реттеуге байланысты жергілікті 

жерлердегі өкілдер және атқарушы билік үйымдарынын биліктері 
туралы қаралды;

-жерге төленетін төлем ақы белгіленді;
-жер дауларын шешуде сот органдары билігінің ролі 

күшейгілді;
-ҚазССР-нің Жер кодексінде алгаш рет “социалистік” немесе 

“бүкіл халықтық” меншік деген үғымдар қолданылудан 
шығарылды.

1991 жылы 28 маусымда Жер реформасы туралы заң 
кабылданды да, оның максаты жер қатынастарын қайта қүру 
болды. Бүл заңның негізгі мақсаттары жерге иелік етудің эртүрлі 
нысанының нэтижелі әрекет етуіне қүқықтық, экономикалық 
жэне осы негізде ауыл шаруашылық өнімдерін түракты өсіріп 
түруға жету болып табылады.

Жер реформасының негізгі бағыттары төмендегідей болды: 
-жерді үтымды қолдану мүддесінен байланысты оны бөлу 

үшін арнайы жер қорын жасау;
-мемлекеттік ауыл шаруашылық кэсіпорындарының мүлкін 

жекешелендіру болған жағдайда жерді кайта бөлу;
- ауыл халқы түратын пункттердің шекарасын анықтау;
-жер учаскелерін пайдалану қүқығы қүжаттарын рәсімдеу

және қайта рәсімдеу.



• ім.і11ар үііііп арііайы жер қорларындағы жерлерден 
і . ........... .. қожалығы жэне жеке үй шаруашылығын,

 ■............... > ач/кап жоно мал шаруашылығын жүргізу қамтамасыз
............. .. м>р жорді үтммсыз пайдаланған жэне нашар жүмыс

Һ ...........  аүыи іиаруашылық кэсіпорындарымен үйымдардың
ш .  и і.урі.піды, Ііүл үшін заңда жерді үтымсыз пайдаланушы 

"і і и і' р/іун жорді алудың қүқыктық механизмі бекітілді. Бүл 
ч-*іі 11 і.грді ары қарай үтымды пайдалануды жүзеге асыру 
*., іі і і \ |и і.ігыііап бекітілген еді.

і .......... нарыкгық қатынастардың кеңінен қанат жая алмай
мігі|* ...... інр лі.ііыпан жер нарығының қальгатаспауы әсер етті.
<  .........  і г Қаіақстан Республикасы Президентінің 1994
..............  I гащарыпдағы “Жер қатынастарын реттеудегі кейбір
ш іі' *■ і■ і. р іүраны" жэне 1994 жылдың 5 сэуірінде жарық көрген

і р і 11 і.ііі.и' іарі.і11 одан эрі жетілдіру туралы” Жарлықтарының
< і ..........р\ і иічдің еліміздің тарихында бүрын-соңды болмаған
цнр 11 іі ііі і.апа ііышандарын енгізді. Бүның өзі егер сол кезенде
# • 11 і і іыиа момлокеттің меншігі болғанын ескерсек, төңкерістік
■ ............... .... Л і аш ап Жарлык бойынша мыналар белгіленді:

иііма 11ар. очіио тиісті өмірлік мүрагерлік жолмен берілген
р ..........  і' ріи гагуга ,  сыйлауға, жалға жэне кепілдікке, басқа

ч *им ні и м іг п  іа11 ц.і гүлғаға сатуға мүмкіндік алды;
• ііі ііі і\ и а (пор олардың меншігі мемлекеттің иелігінде

........... ..  іі і і * * р 1111 ■ тпісті жер учаскесін пайдалануға, жалға
і і м . і  жлио жор пайдалану жэне жалдау қүқығын баска

іі і   .............. .............. .............. ..............  ц.і і үлгаға жалға, не кепілдікке беруге қүқылы;
........... .. імдоріпо тиісті өмірлік иелену күқығын, ал заңды

• \ и і гір нгігрпіг іпіоті пайдалану қүқығын, сонымен қатар жер 
ч г 1 1 * 111 11а11 іа 11а11у жопе жалдау қүқығын серіктестікке,

......... раіпііі.і ічіпымон катар, шет елдіктердің қатынасуымен

............  іопиаііақ, акцпопсрлік қоғамның жарғылық
 ■...... .. иіа іінц м ргцпдо пору мүмкіпдіктерін алды.
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Жер қатынастарының ары қарай дамуы “Жер туралы” 
Жарлықта көрініс тапты. Азаматтар мен мемлекеттік емес завды 
тұлғалардын жеке меншігінде өзінің мақсатына сәйкес үйлер мен 
ғимараттарды қамтуға арналған жерлерді қоса алғанда, кұрылыс 
салуға берілген (берілетін) немесе өндірістік жэне өндірістік 
емес, оның ішінде түрғын үй-жайлар, үйлер, ғимараттар жэне 
олардың кешенді салынған жер учаскелері бола алатыны толық 
түрде зандастырды. Дегенмен, Президент Жарлығының 
ережелерін аналнздеу жерге жеке меншікті енгізу жеке мақсат 
көзделмейтіндігін көрсетеді.

Нарықтық экономикаға өтумен байланысты жерге эртүрлі 
меншік қүқығының пайда болуы, жер пайдаланудың акылығы, 
жердің жылжымайтын мүлік ретінде мәртебесінің өзгеруі жер 
реформасын жүргізудің жэне жер қатынастарын қайта күрудың 
объективтік қажеттілігі ретінде танылады. Жер катынастарын 
реформалау процессі үзак, күрделі жэне кезенді дамуды талап 
ететін процесс- болып табылады. Мемлекет тэуелсіздігін алғаннан 
бастагі он алты жылда жер қатынастары айтарлықтай өзгеріске 
үшырады. Жер реформасы өзгеріске үшырай отырып, өз алдына 
көптеген бағытгар мен максаттарды аныктады. Қазақстан 
Республикасының егемендік алғаннан кейінгі жер қатынастары 
саласындағы қабылданған заңдарды саралай отырып, келесідей 
негізгі бағыттары мен максаттарын бәліп алуға болады:

1. Жаңа жер күрылымына өту -  жер пайдаланудың жаңа 
жүйесін қүру мен қалыптастыру;

2. Жер жылжымайтын мүлкіне қүжаттарды рәсімдеу -  занды 
жэне жеке түлғалардың жер учаскелеріне жер-кадастрлық істерін 
қалыптастыру;

3. Мемлекеттік жер кадастрын қүру жэне жүргізу;
4. Жер нарықтық катынастарын жетілдіру -  ж:ерге ақы 

төлеудің механизмін қалыптастыру;
5. Жерге ақы төлеудің заңнамалық базасын жэне ғылыми-

• -  ‘«й эдістемелік қамтамсыз етуді даиындау;
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(і 'К і*|) мошіторнигісін жүргізу, жерді пайдалану мен 
і "|ч і\ і ,і мемлскоттік бақылау жасау;

/, /Кгр паіідапану мен қорғаудың экономнкалық тетіктерін 
...... . /к.шс оііарды тиімді қолдануды жетілдіру.

Корі.іг....... Егеменді Қазакстандағы жер қатынастары
.ц.ніс Іуігіақстап Республикасының жер қатынастарының нарық 
ы ммілрмма сай даму мэселелері қарастырылған.

Һақылау сүрақгары
I. Қазакстандағы жер қатынастарының даму кезеңдері. 

I і п11і.і сипаттамасы.
’ Қазакстанның Ресей кұрамына енгенге дейінгі жер 

і ,і і ышістары.
( Рссейдің құрамында болған кездегі жер қатынастары.
I Ксңестік кезеңдегі жер катынастары. «Жер туралы» декрет.

• I . рчі соңиализациялау туралы».
'..Ігсменді Қазақстандағы жер қатынастары. Қазакстан 

Г< сиубликасының жер катынастарының нарык талаптарына сай 
шмуы.

I ічч сүрақтары:
І.Жеке түрғын үй қүрылысы үшін жер учаскесін омір 

Оош.і иелену қүқығы алғаш рет белғіленген:
Л) ҚР-ның Жер кодексі (1990)
І>) «Жср реформасы туралы» заңымен (1991)
1$) Қазақстан Республикасы Президентінің «Жер

і ныііистарын реттеудің кейбір мэселелері туралы» Жарлығымен 
( I994)

I ) ҚР ның «Жср туралы» Жарлығымен(1995)
Д) ҚР ммц Жср кодексі (2003)
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2.Шаруа (фермер) қожалығына жер учаскесін өмір бойы 
иелеиу куқьны алғаш рет белгіленген:

A) ҚР-ның Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңымен(1990)
Б) ҚР-ның Жер кодексі (2003)
B) «Жер реформасы туралы» заңымен (1991)
Г) Қазақстан Республикасы Президентінін «Жер 

қатынастарын эрі қарай дамыту туралы» Жарлығымен (1994)
Д) ҚР-ның Жер кодексі (2003)

3.Жеке тұрғын үй үшін алғаш рет жерге жеке меншік 
енгізілді:

A) «Жер туралы» Жарлыкпен (1995)
Б) ҚР-ның Жер кодексі (2003)
B) «Жер реформасы туралы» заңымен (1991)
Г) Қазакстан Республикасы Президентінің «Жер

қатынастарын эрі қарай дамыту туралы» Жарлығымен (1994)
Д) ҚР-ның Жер кодексі (2003)

4.Шаруа қожалығын жүргізу үшін жер учаскесін омірлік 
иеленуге сагуға алғаш рүқсат берілді:

A) Қазақстан Республикасы Президентінің «Жер
қатынастарын реттеудің кейбір мәселелері туралы» Жарлығымен 
(1994)

Б) Қазақстан Республикасы Президентінің «Жер
қатынастарын эрі қарай дамыту туралы» Жарлығымен (1994)

B) ҚР-ның Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңымен(1990)
Г) «Жер реформасы туралы» заңымен (1991)
Д) ҚР-ның Жер кодексі (2003)

5.Бағбаидық қүрылысы үшін берілген жерді кепілге 
беруге алғаш кепілге беруге алғаш рет рүқсат егілді:

А) «Жер туралы» Жарлықпен (1995)
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I .і і . і к і ' іап Республикасы Президентінің «Жер 
і ін ні н і.і|іі.ін ргчтоудің кейбір мэселелері туралы» Жарлығымен 
I I 11

Іи І.м.ікгтап Республикасы Президентінің «Жер 
і 111 л 11111 і , і р і ,і 11 ,ір і қарай дамьггу туралы» Жарлығымен (1994)

I ) I I ’ пыцЖср кодексі (2003)
М) '<Жгр гуралы» Заңы (2001)

І І н і и і і і . і і а і і ы л ғ а н  ә д е б н е т т е р  т і з і м і :

I І о р м а  і і і і і  г і к  а к т і л е р :

I К.ачақстан Республикасының Конституңиясы (1995 жылғы 
ніамы іда Республикалық референдумда қабылданған).

i 1111 > і .111 1’сспубликасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
I VI ҚІ»3.

1 Қлчақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
VI I '  (гопгы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен
* III 111 м 'I і).

і Қачлқстан Республикасының Эколоғиялық кодексі 2007 
м иіі м ') қаңтардағы N 212 Кодексі.

I ҚІ’ Ормаи кодексі. Қазақстан Республикасының 2003
ii мі ы Н шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ
• ні |мітгр мсн голықтырулар енгізіледі).

Қлчақсган Республикасының Су Кодексі Қазакстан 
і'. і иуішикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

11(1 і ч г і  ә д е б н е т т е р :

(і, Ёркіибаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұкығы» 
і і іні п.і жоисерекше бөлім) окулық Алматы 2010ж

/, ( ' глмқүлов Ә.С. «ҚР Жер құкығы». Оқулық. Алматы, 2005
ж

,'■! Хаджиев Д.Х. Земельное право Республики Казахстан. 
і іиіцан чагчі. Учобпое пособие - Алмагы. 2001



Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

бойынша жер төлемдері: Оку құралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
10.Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фермер) қожалығының кызметін құкықтық реттеу.Оқу кұралы. 
Алматы: баспа, 2000ж.

И.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 
и Казахстана: проблемы развития, процессууальные формы 
реализации. М.: Юристь, 2007г.

12.Қазақстан Республикасының жер құқығы пәнінен оқу 
әдістемелік кешен 2011ж

13.Стамқұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
экологиялық кұкығы». Атамұра, 2003ж.



3 Г ақы ры бы :
ж і  ;і* қ ү қ ы ғ ы н ы ң  қ а й н а р  к ө з д е р і

Жоічіііры:
' I Жср қүқығының қайнар көздерінің түсінігі жэне 

Иі III щгрі,
і 1 Ж'ер қү.қығының қайнар көздері мен жер заңнамасының 

:111.1 і' 11 іііпасы.
і ( Жср заңнамасының маіссаты мен міндеттері.
• I )І(ер қүқығы қайнар көздерінің жіктелуі. (заң күші

.... іыіііпа; орекет етуі бойынша; қүқықтық қатынастарды реттеу
іи. ціігрі Гіойынша; актіні қабылдаған орган бойынша).

3.1 Ж ер қ ү қ ы ғы н ы ң  қай н ар  көздерінің  түсінігі 
және белгілері

I і іак.і-тан Республикасының Конституциясынын 9-бабына
...... . Қазақстан Республикасы біртүтас мемлекет болып
..... . сол себептен жер заңдары да Республиканың барлық
іііМііі і,і үшін бірдей болып табылады.

І'гргі.аіісті органдар жер заңдарына жататын нормативтік- 
н. ііц. р шыі аруға құқылы және олар барлык экімшілік
......... ігріңде бірдей күшке ие болады. Бүл жер қүқығы
. \пі.гкгіаерінің қүқықтық дэрежесі, басқа аумақта орналасқан 
і . р қүқығы субъектісінің құқыктық дэрежесіне тек 
I*. і нуііликалық заңдарда көрсетілген жағдайларда ғана 
гргмпо.аеііуіи білдіреді. Жалпы күқықтың қайнар көздері 
м. мцгкотгіц қүқык шығармашылық кызметінің сыртқы нысаны 
«•>>111.111 іабылады. Мемлекеттің еркі қүқықтың қайнар көздері 
ірі і.іаы иарлыгына бірдей сипатқа ие бола алады.

Кгр күқыгының қайпар көздері дегенміз -  жер қүқыгы 
і ныііагіарыіі ретгеугс бағытталған нормативтік кұқықгық 
ін і іграіи, халықаралық келісім шарттардың жиынтығы болып
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табылады. Бұлардың негізгі мақсаты -  мемлекеттің жер саясатын 
білдіре отырып оны жүзеге асыру. Бүл жерде сот 
прецеденттерінің әдет-ғүрып ережелері есепке алынбайды.

Белгілері:
1. Жер қатынастары саласындағы мемлекеттің саясатын 

жүргізуді қамтамасыз етуге бағытталған;
2. Жер қатынастарын реттеуге бағытталған;
3. Бірнеше рет қолданылады;
4. Жер кұқық қатынастары субъектілерімен орындалуға 

міндетті болып табылады.

3.2 Жер құқыгының қайнар көздері мен жер 
заңнамасының ара-катынасы

Жер күкық теориясында жер қүкығының қайнар көздері мен 
жер заңнамасы деген үғымды езара ажырата білген дүрыс. Себебі 
жер күкығыш.ің кайнар кездері кен мағынада карастырылатын 
үғым болса, жер заңдары тар мағынада. карастырылады. Жер 
қүқығының қайнар кездері ретінде Қазакстан Республикасының 
қылмыстык кодексі, Азаматгык кодексі т.б. жер қүқық 
қатынастарын реттеу барысында хфлданылатын езге де актілер де 
болуы мүмкін. Ал жер қүқық заңдары жер күқық қатынастарын 
реттеуге бағытталған және тікелей аталған салада қолданылады. 
Мәселен, Жер кодексі, Шаруа (фермер) қожалығы туралы заң, 
т.б. Жер қүқығының қайнар кездері қарамас бүрын, жер 
зандарының мақсаты мен міндетін анықтап алу қажет. Қазакстан 
Республикасының қолданыстағы жер заңын саралай отырып, 
келесі жайттарды беліп алуға болады. Жер қүқығы зандарының 
міндеттері мен мақсаттары заң актілерінде айтылғанымен, 
ғылыми зерттеулерде және оқулықтарда арнайы зерттелмеген. 
Осы үғымдардың анықтамасы мен мэнін ашу ғылым үшін де, 
білім үшін де езекті мәселе болып саналады.
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' I 'ЖЧ‘|> і;іішамасыі[ың мақсаты мен міндеттері

I іі.иччап Гсспубликкасы жер заңнамасын теориялық 
і \ 1<і і.і іап чсрдолсй отырып, жер заңнамасының келесідей 
і и ■ а 11 мрі.і мсп міндеттерін бөліп қарастыруға болады. Жер
■  ... 111а 11 мақсатына мыналар жатады:

пидірістің экологиялық қауіпсіз технологияларын
..... .. іаидыру жопс басқада іс-шараларды жүргізу арқылы жердің
иим.і мсп бүлінуін, шаруашылык қызметін басқада қолайсыз 
іа|і іа11 іарып болдырмау;

чочгап немесе бүлінген жерді жаксарту мен калпына 
і ' шруді қамтамасыз ету;

жсрді оңтайлы пайдаланудың экологиялық нормативтерін 
і ' і ірішегс снгізу болып табылады.

I а іакстан Республикасы жер заңдарының міндеттері: 
і гр учаскесіне меншік қүқыгы мен жер пайдалану қүқығы 

і пичауымың, өзгертілуі мен токтатылуының негіздерін, 
і" 'рі іарі.і мсн шектерін;

жср учаскелерінің меншік иелері мен жер 
ичіічаііанушылардың күқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру 
і 'рпиці бслгілеу;

жсрді үтымды пайдалану мен қорғауды, топырақ 
і \ нирлылыгын үдайы қалпына келтіріп отыруды, табиғи ортаны
• и і ау мен жақсартуды камтамасыз ету мақсатында жер 
і і і  і.ш.астарын реттеу;

шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең қүқық пен 
іамі.пу үшін жагдайлар жасау;

жскс жэне заңды түлғалар мен мемлекеттің жерге 
и\ к,ықі арын қоргау;

жылжымайтын мүлік рыногын жасау мен дамыту;
жср қатымастары саласында заңдылықты нығайту болып



3.4 Жер құқығы қайнар квздеріиің жіктелуі.
(әрекет егуі бойынша; қуқықтык қатынасгарды реттеу 

шеңбері бойынша; актіні қабылдаған орган бойынша; заң 
күші бойынша)

Өзінің кызметін орындау үшін жер зандары белгілі бір 
талаптарға жауап беруі керек. Олар Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы наурыз айының 24-ші жүлдызындағы норматпвтік 
қүқықтық актілер туралы заңына сэйкес неғізгі жэне туынды деп 
бөлінеді. Нормативтік күқыктық актілердің негізгі түрлеріне 
мыналар жатады:

1. Конституция, конституциялық заңдар, кодекстер, зандар;
2. ҚР Президентінің Конституциялық заң күші бар 

жарлықтары, ҚР Президентінің өзге де нормативті күқықтық 
жарлықтары;

3. Қазақстан Республикасы Парламенті мен оныц 
палаталарының нормативтік каулылары;

4. ҚР үкіметінің нормативтік қаулылары;
5. Конституциялық кеңестің, ҚР Жоғарғы сотының, ҚР 

Орталық сайлау комиссиясының қаулылары;
6. ҚР Министрлер мен өзге де орталық мемлекеттік 

органдар басшыларының нормативтік бүйрықтары;
7. Мемлекеттік комитеттердің нормативтік қаулылары, өзге 

де орталық мемлекеттік органдардыц нормативтік қаулылары;
8. Мэслихаттар мен экімдердің нормативтік күқықтық 

шешімдері.
Туынды нормативтік қүқықтық актілердің түрлеріне 

регламент, ереже, қағида, нүсқаулық жатады.
Туынды түрдегі нормативтік қүқықтық актілер негізгі 

түрлердегі нормативтік күқықтық актілер арқылы кабылданады 
немесе бекітіледі /немесе/ олармен біртүтастық кұрайды. 
Туынды түрдегі нормативтік қүкықтық актінің нормативтік 
қүқықтық актілер сатысында алатын орны негізгі түрдегі актінің 
деңгейімен анықталады.
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Жор 'іацдарыиың жүйесі де осы ережелерге бағынады. 
і и н'у іісі і чдері бойынша:

I іаң күші бойынша;
қолдапылатын аумақтық кеңістік бойынша;

( рспслстін катьшастардың түріне байланысты;
Чпц күшіііс байланысты заңдар және занға негізделген

• 11' і іпср болып болінеді.
1;щдар. Заңдардың озі кодекстер жэне жай заңдар болып 

Һпніііоді Кодсксгер белгілі бір жүйеге келтіріліген, яғнн 
ічідік|ц-ікацияланған жэне белгілі бір қатынастардың бірыңғай 
һ Н і і . і і і  роттсйтін заңның бір түрі олып табылады. Мысалы: 
Қ.міімтліі Рсспубликасының Жер кодексі, Экологиялық кодексі, 
| >рмии кодексі, Су кодексі т.б. Ал жай заңдардың қатарына
I м.імчлп Республикасының Шаруа (фермер) қожалығы туралы 
іііи, І рокше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заң, т.б.

ІІрічидснт жарлықтары. Президент жарлыктары өз кезегінде 
і "іи і ң іуциялық заң күші бар, заң күіш бар жэне жай жарлықтар
........ у пі түрге бөлінеді.

Мысалы: Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы заң күші 
п.ір /клрлығы, Жекешелендіру туралы заң күші бар жарлығы т.б.

Үкімст қаулылары. Мысалы: Жер учаскелері жеке меншікке 
і" рііцеп ксзде, мемлекет немесе мемлекеттік жер 
іі.ітіліілііуіпылар жалға берген кезде олар үшін төлемакының 
плілпмк ставкаларын, сондай-ак жер учаскелерін жалдау 
|і\ кі.п ыи сату толемақысының мөлшерін бекіту туралы Қазақстан 
ІЧччіубликасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі № 890 
міулысы, Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау қүкығын 
миу жоніндегі сауда саттықты /конкурстарды, аукциондарды/ 
уІІымдастыру жэне өткізу ережесін бекіту туралы Қазақстан 
Реецубликасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 карашадағы №1140 
Кііулысы, Ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелеріне 
ікіміііілік аумақтық бірліктер бойышпа жеңілдетілген бағаның 
мпииісрін бекіту туралы Қазақстан Республикасының 2003 
м.пігы 10 қыркүйектегі № 918 қаулысы, т.б.
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Конституциялық Кеңестің қаулылары. 2001 жылғы 
«Конституцияның 6-бабының 3 тармақшасын ресми талқылау 
(түсіндіру) туралы қаулы, т.б.

Жоғарғы соттың нормативтік күші бар қаулылары. Мысалы, 
14 мамырда 1998 жылы қабылданған Сот тэжірибесінде жер 
заңдарын қолдану туралы қаулысы, т.б.

Орталық атқарушы органдардың нормативтік актілері. Ол 
ережелер, нүсқаулар, бүйрыктар, т.б.

Қорытынды: Дәрісте жер қүқығының қайнар көздері жер 
қүқығы қатынастарын реттеуге бағытталған нормативтік 
қүкықтық актілердің, халықаралық келісім шарттардың 
жиынтығы болып табылатындығы айкындалған . Бүлардың 
негізгі мақсаты -  мемлекеттің жер саясатын білдіре отырып оны 
жүзеге асыру болын табылады.

Бакылау сүрақгары:
1. Жер қүқығының қайнар көздерінің түсінігі жэне белгілері.
2. Жер күкығының қайнар көздері мен жер заңнамасының 

ара-қатынасы.
3. Жер заңнамасының мақсаты мен міндеттері.
4. Жер қүкығы қайнар көздерінің жіктелуі. (заң күші 

бойынша; әрекет етуі бойынша; қүқықтық қатынастарды реттеу 
шеңбері бойынша; актіні қабылдаған орган бойынша).

І.Жерге жеке меншік бүл:
A)жер учаскесін иелену, пайдалану жэне билік ету құкығы
Б) жер учаскесін иелену жэне пайдалану қүқығы
B)жер учаскесін иелену қүқығы
Г)жер учаскесін пайдалану қүқығы
Д)жер учаскесін басқару қүқығы
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• /Һі і . мсімиік іеігір үіиііі жер учаскесі беріледі: 
і .ігмпііі. ііую.іі і.імеи

і.ц ■, і. и п.і /кгр пайдалану құқығымен 
һ і іі. і.і і ін.і пігулі жор пайдалану қүқығымен
I і іі. ......... нтгуоі'1 жер пайдапану күқығымен
I н і і. і' ,і мгр іімді жор иелену қүкығымен

> іи,і|>> п кожалыгына жер учаскесі беріледі:
Л і і • 111111 к қүқыіымен 
і і і уцпқті.і жор гіайдалану қүқығымен 
И і ' ,ім.і і піа қысқа мерзімді жер пайдалану қүқығымен - 
і і ........ .. отеуоіз жер пайдалану қүқығымен
I іі г р ш п у т

і < >|ім;мі осіру үшін жер учаскесі беріледі 
і і > 111111 к қүкығымен 

і > > , і>,п і ы >кор пайдалану қүқығымен 
і; > іі' і і і ііііі отеусіз жер пайдалану қүқығымен 
і і П' і.і 111і.і кыска мерзімді жер пайдалану кұкығымен
I I ■ п і.і і ша етеулі жер пайдалану кұқығымен

ІІІііруа фермер қожалығының мүлігіне қандай меншік 
і \ 111 і ііриг і і.ірылған

\ (мріак бірлескен меншік 
ІіН.ір.і моіініік
II іічіі амдық меншік 
I )\ игг і ііс моншік
(іиіГшсылық меншік

Іііміцп іііпылгян әдебиеттер тізімі: 
і Іпрміі ш іігік актілер:
I Киіақгтаіі 1’оспубликасының Конституциясы (1995 жылғы 

чііпмі.і і і.і Роснубликалық референдумда кабылданған).
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Қазакстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51-VIҚРЗ.

2. Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енғізілді).

3. Қазакстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

Негізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кукығы» 

(жалпы жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 2010ж
7. Стамкүлов Ә.С. «ҚР Жер куқығы». Окулык. Алматы, 2005 ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

Общая часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

бойынша жер төлемдері: Оку құралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
10. Еркинбаева Л.Қ. Қазакстан Республикасының шаруа 

(фермер) қожалығының қызметін кұкықтық реттеу.Оқу құралы. 
Алматы: баспа, 2000ж.

11. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 
и Казахстана: проблемы развития, процессууальные формы 
реализации. М.: Юристь, 2007г.

12. Қазақстан Республикасының жер құқығы пэнінен оқу 
әдістемелік кешен 2011ж

13. Стамқұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
экологиялық құқығы». Атамұра, 2003ж.
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4 Тақырыбы:
ҚЛ ІЛҚС ГАИ Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Д А  

Ж и Р Г Е  М Е Н Ш ІК  Қ ¥ Қ Ы Ғ Ы

/іСоіпнрі.і:
I I Іч-рц- мсішіік кұкығының түсінігі жэне түрлері 
I ' ‘кгргі- мемлекеттік меншік кұкығы, оның объектісімен

< ні і і. ішсрі жопс жүзеге асыру ерекшеліктері
I ОКсрго жеке меншік құқығы, оның объектілері мен

• «• ы ь і інсрі жоне жүзеге асыру ерекшеліктері
I I Ж‘ор учаскесі л<ерге заттық құкықтықтың объектісі ретінде 

. імііі.і 5ол і ілсрі және түрлері

1,1 Жерге меншік құқығының түсінігі және түрлері

Ігіііпік кұқығы тікелей заңнан туындайтын бастапқы 
■ і 111 м і і к кұкықтың бірі болып табылады. Меншік кұкығы 

ііп іін іпіііе тнесілі мү’лік — жер учаскесіне экономнкалық 
ңрн.і і.ні билік етуді бекітіп береді. Бұл кұқык меншік несіне 
іциі іііі жор учаскесін өз карауы бойынша қоғамдық мүддені 

і рі иіырып пайдалануға мүмкіндік береді. Сол себептен,
■ |м і мгцімік қүқығы кез-келген өзге мүлікке меншік құқығы
........ . шскоіз емес. Жерге меншік құқығы деген ұғымды екі

г, 11 м, ооъсктивтік жэне субъектнвтік мағынада қарастыруға 
і .11 іііаііі,

і Ніііскіивтік мағынада: Бұл ұғым жерге меншік құқығын 
муігіг асырумен туындайтын қатынастарды реттеуге

....... сиігап қүқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады.
пормалар Қазақстан Республикасының көптеген 

міііыміішірыпда орын тапқан. Мәселен, Қазақстан 
і і іг, ппиклсыиың Жер кодексі, Азаматттық кодексі т.б.

і 'уоъектиптік мағынада: Бүл ұғым тұлғаның өзіне тиесілі 
и р \ члі ісссіп чаңда корсетілген тәртіп пен шарттарды иелену,
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пайдалану жэне билік ету құқығын білдіреді. Жерге меншік 
құкығының мазмұнын иелену, пайдалану және билік ету құқығы 
құрайды.

Жер учаскесін иелену құқығы дегеніміз -  занда 
қарастырылған шекте меншік иесінің іс жүзінде жер учаскесін 
иемдену күкьп ы. Мысалы: жер учаскесін қоршап алуы, жер 
учаскесіне меншік құқығын куэландыратын қүнсаттарды 
дайындауы т.б.

Жер учаскесін пайдалану құқығы дегеніміз -  жер меншік 
иесінің өзінің шаруашылық жэне өзге қажеттіліктерін
қанағаттандыру максатында жер учаскесінін пайдалы қасиеттерін 
алуды жүзеге асырудың заңмен қамтамасыз етілген мүмкіндігі. 
Мысалы: жер учаскесіне дәнді-дақылдар егіп, өнімге меншік 
құқығын жүзеге асыруы, жер учаскесінде тұрғын үй қүрылысын 
жүргізуі, мемлекеттік салық органдарының жер учаскесіне салық 
жинап алуы т.б.

Жер учаскесіне билік ету ісұқығы дегеніміз -  меншік иесінің 
заңда рұқсат берілген шекте өзіне тиесілі жер учаскесінің заңды 
тағдырын шешу құқығы. Меншік иесі өзінің жер учаскесіне 
қатысты оның нысаналы мақсатын өзгертпей, Қазақстан
Республикасының заң актілерінде тыйым салынбаған кез келген 
мэмілелерді жасасуға құқылы. Жер кодексінің 33-бабына сәйкес, 
меншік иелері:

1) ортақ пайдаланудағы;
2) қорғаныс кажеттеріне берілген;
3) орман қорының;
4) ерекше корғалатын табиғи аумактар, сауықтыру,

рекреаңиялық жэне тарихи-мэдени мақсаттағы;
5) кызметтік жер телімінің;
6) уақытша өтеусіз жэне уақытша қысқа мерзімді өтеулі жер 

пайдалану құқығымен берілген жер учаскелерінің;
7) кепілге беруді. қоспағанда, шаруа (фермер) қожалығын 

жэне тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісіН жүргізу үшін 
уақытша жер пайдалану кұқығымен берілген жер учаскелерінің;
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ні і \  м і | і і , і і і і , і ц  жерінде жер пайдалану құқығын иеліктен
...... . *11•- іі.і іч»і .і мліапда, жср пайдалану құқығына қатысты

<і і• і' і’ Һ.іпісуыпа жол берілмейді.
і і ' п і і .ііі 1'еспубликасы Конституциясының 6-бабына

• 'ІИн ' «һі-р шцда козделген шектер мен тэртіпте жеке меншікте 
Г і п . і \ і . і  м ү м к і н .  Жерге мемлекеттік меншік пен жеке меншіктің
• ц|> і> н мірі .іиуі.і Жер кодексінде де бекітілген. Демек, жерге
.......... күқі.ігы скі түрлі нысанда болады. Олар: Жерге
мі і і' 11 11 ік мспшік және жерге жеке меншік.

і'і|і учаскесіне азаматтар мен мемлекеттік емес заңды 
. . і' і і.ірдың жеке меншік құқығын орнықтыру -  бұл объективтік 
і і і '  111111 к. Ііүл мыналармен байланысты:

І.ірппіііден, орман жэне ауыл шаруашылығындағы жер
............ ісрі оидіріс кұралы ғана емес, сонымен қатар, орналасу
••• і" пімірістің жэне қоғам мұшелері қызметінің базис -  аумағы
.............. габылады. Мұліктік синаттағы объектілер (тұрғын,
• I • • ііі іык, саяжайлық, өндірістік үйлер, кұрылыстар, 

 ріііы р) мен жер құқығы қатынастарының (ғимараттың,
i \ |ч і іі.и' гі.іц жерін пайдалану, оларды күту, сол жерлерде
Іі і* імііі іі.ікіісм және бакшалықпен айналысу) арасында тыгыз
п .............  ііодады.

і і 111піі/і,і іі, жер учаскесіндегі меншік объектілерін пайдалну 
 . учаскесін нысаналы мақсаты бойынша пайдалану

• \ м.іі і.п і ы ң  субъектісі болып тек бір тұлға (жалға беруді
 • .....мггоцде) табылады. Тәжірибеде меншік кұқығының
міііі м ш грі пемесе жер учаскесі берілетін жағдайларда (сату -
....... .шуда, мұрагерлік жағдайында жэне тағы басқа) жоғарыда

ii гп .111 гкі объект те бірге беріледі.
Кгрдіц мешпік объектісі ретіндегі ерекшелігі оның

• ііі'і п. п' белгілі бір шекарада шектелуінен, 
м іііікі.імайтыпдыгыиан жэне табиги жағдайлармен қоршаған

■ т і  н .і і.іуглділігіпси байқалады.
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4.2 Жерге мемлекеттік меншік қүқығы. Обьектілері мен 
субъектілері және жүзеге асыру ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының л<ер заңдарына сэйкес, жерге 
меншік ісүқығы екі түрге бөлінеді: Жерге мемлекеттік меншік 
жэне жерге жеке меншік. 1995 жылы қабылданған Қазақстан 
Республикасының Конституңиясы жерге меншіктің екі нысаны 
танылып бірдей қорғалады деп бекіткен. Жерге мемлекеттік 
меншік қүқық деп -  мемлекеттің Қазакстан Республикасының 
аумағындағы өзіне тиесілі жер учаскелерін заңда көрсетілген 
талаптар мен шарттар негізінде иелену, пайдалану лоне билік ету 
құқығы болып танылады.

Мемлекеттік меншік құқығының объектілері болып жскс 
меншікке берілмеген жерлердің барлығы табылады. Мемлекеттік 
меншіктегі жер учаселерін шартты түрде екі түрге бөліп 
қарастыруға болады: Айналымнан алынып тасталған лсер
учаскелері жэне айналымда шектеулі жер учаскелері. Қазакстан 
Республикасының Жер кодексінің 26-бабы жеке меншікте бола 
алмайтын жер учаскелерінің түрлерін накты белгілей отырып, 
лсеке меншік кұқыгының объектілерін шектеп отыр. Айналымнан 
алынып тасталған жер учаскелері жеке меншік құкығында бола. 
алмайды, сэйкесінше олармен кез-келғен азаматтық-құқықтық 
мэмілелер жасауға тиым салынған. Ал айналымда шектелген лсер 
учаскелері жеке меншікке берілмейді, дегенмен заңда көзделген 
шектер мен тэртіпте жеке меншікте болуі мүмкін. Мемлекеттік 
билік органдарына, мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерге 
берілген, қорғаныс калсеттеріне пай/даланылатын, ерекше 
корғалатын табиғи аумақтар алып жатқан, сауықтыру жэне 
тарихи-мәдени максаттағы, орман жэне су қорларының, елді 
мекендер жеріндегі ортақ пайдаланудағы, босалқы жер, оның 
ішінде арнайы жер қорының жер учаскелері, кенттер мен 
ауылдық елді мекендердің маңындағы жайылымдык лсэне 
шабындық алкаптар, сондай-ақ жеке меншікке берілмеген
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им іі .іігі.и і.і жлііылымдар мен басқа да жерлер мемлекеттік 
' н ІІІІІІІ Н' іюлпды.

Мі,іп.і і.ін жср учаскелері:
і.оріііпыс жэне мемлекеттік қауіпсіздік, мемлекеттік

........ . корғаныс өнеркэсібі қажеттеріне; Қазақстан
1’і'сііуОликасының Мемлекеттік шекарасын қорғау және кұзету 
',іпіп гұрғызылған инженерлік-техникалык құрылыстар, 
һоммуиикациялар орналасқан; кеден қажеттеріне арналған жер 
үчпскслері;

•срекше қорғалатын табиғи аумактар;
■орман корының жері;
- су қорының жері;
■ магистральдық темір жол желілері мен ортак пайдаланудағы 

іім гомобиль жолдары;
-жеке меншік құқығындағы үйлер мен ғимараттардың және 

иларға кызмет көрсетуге қажетті жер учаскелерін коспағанда, 
сцді мекендердегі ортак пайдаланудағы аумақтар орналасқан жер 
уч:іскелері жеке меншікте бола алмайды.

Азаматтар жэне мемлекеттік емес заңды тұлғалардың бөлек 
мсіниігіне:

-тұрғын халыктың қажетіне арнап пайдаланылатын жәнс 
согаи арналған жайылымдық жэне шабындық алқаптар;

-ортак пайдаланудағы нсолдар, оның ішінде 
іпаруашылыкаральщ жэне мекенаралық маңызы бар. сондай-ақ 
ортақ пайдаланудағы жер учаскелеріне өтуге арналған жолдар;

-жер учаскелерінің екі немесе одан көп меншік иелері немесе 
жер пайдаланушьшар бірлесіп пайдаланатын суландыру 
күрылыстары (суландыру каналдары, суағарлар, кұдықтар, суат 
иункттері) орналаскан жер учаскелері берілмейді.

Ерскше қорғалатын табиғи аумақтарды, магистральды темір 
жолдарды, ортақ пайдаланудағы автомобиль жолдарын жэне 
магиегральды құбырларды кеңейте түсу үшін белгіленген 
і.іртіипсн резервке қойылған, сондай-ак сэулет-қала

65



кұрылысынын және (немесе) құрылыстың бекітілген 
құжаттамасына сэйкес экімшілік және элеуметтік маңызы бар 
объектілер (эуежайлар, эуеайлақтар, вокзалдар, станциялар, ортақ 
пайдаланудағы жолдар, мемлекеттік органдардың экімшілік 
ғимараттары, ауруханалар, мектептер, мемлекеттік тұрғын үй 
қоры, парктер, бульварлар, гүлзарлар жэне қоғамдық 
пайдаланудағы басқа объектілер) кұрылысына арналған жер 
учаскелері олардың жобалық игерілуіне дейін жер 
пайдаланушыларға басқа мақсаттар үшін уакытша пайдалану 
құқығымен берілуі мүмкін.

Жерге мемлекеттік меншік құқығының субъектісі -  яғни 
меншік иелері. Республикалык меншіктегі жерлерге билікті 
Қазақстап Республикасының Үкіметі жүзеге асырады. Ал 
жергілікті меншіктегі жерлерге билікті жер учаскесі орналасқан 
жердегі жергілікті өкілді жэне аткарушы органдар жүзеге 
асырады.

4.3 Жерге жеке меншік құқығы. Объектілері мен субъектілері 
және жүзеге асыру ерекшеліктері

Жерге жеке меншік құқығы -  жеке тұлғаның немесе 
мемлекеттік емес заңды тұлғанын өзіне тиесілі жер учаскесін 
заңда көрсетілген шарттар мен шектерде иелену, пайдалану жэне 
билік ету кұқығы болып танылады.

Қазақстанда жерге жеке меншік құқығы шектеулі нысанда 
жүзеге асырылады:

1. Қазақстанның азаматтарына алты жағдайда ғана беріледі. 
Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес, ауыл 
шаруашьшық максатындағы жерлер келесі жағдайларда 
Қазакстан Республикасының азаматтарының жеке меншігінде 
болуы мүмкін:

-Шаруа \фермер\ қожалығын жұргізу үшін;
- Өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу үшін;
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і >1 >мл11 ос іру  үш ін ;
/Кскс түрімн үй кү-рылысы үшін; 
і '.імжіііі құрылысы үшін;
N іілорді \қүрылыстар мен ғимараттарды\олардың мақсатына

• нікгі- к;і,пмот ісерсетуге арналған жерді қоса алғанда, өндірістік 
м п г  опдірістік емес, оның ішінде тұрғын үйлерді жэне олардың 
і (‘іііспдорін салу үшін немесе олар салынған жер учаскелері;

Қачақстанның заңды тұлғаларына үш жағдайда беріледі. 
Дуыл шаруашылық тауарлы өндірісін жүргізу үшін берілуі 

мүмкіп
< )рман есіру үшін;
Үіілорді \құрылыстар мен ғимараттарды\олардың мақсатына

...... . қызмет көрсетуге арналған жерді коса алғанда, өндірістік
к.іію опдірістік емес, оның ішінде тұрғын үйлерді жэне олардың 
и иіоіідерін салу үтаін немесе олар салынған жер учаскелері.

Шетелдік тұлғаларға бір ғана жағдайда. Үйлерді 
іүры.ііыстар мен ғимараттарды\олардың максатына сэйкес 

і і.і імот көрсетуге арналған жерді коса алғанда, өндірістік жэне 
оцдірістік емес, оның ішінде түрғын үйлерді және олардың 
і ошеидерін салу үшін немесе олар салынған жер учаскелері.

Жоргс жеке меншік кұкығының объектілері болып Қазақстан 
І'о. ііубликасының Жер кодексінде көзделген тэртіпке сэйкес елді 
мги пдор, ауыл шаруашылық максатындағы, орман жэне су 
і орлпрының жерлері табылады. Жерге жеке меншік құқығын 
прмаінастан бұрын, жер учаскелерін, жер пайдалану кұқығын 
һ >ііс жср үлестерін жер айиалымына енгізудің заңды түрде 

кммтамасыз етілген мүмкіндігін анықтау қажет. >Іғни жеке 
мешііік құқығының объектісі болып табылатын жер учаскесі 
номоео жер пайдалану кұкығы шаруашылық жэне азаматтық 
.ііііі.іиі.імпан алынбаған, жер заңдарымен жске меншікте болу
о, іі ііі ііі і анықталған, жер учаскесінің шекаралары айқындалған 

<іп)ііо ол жер учаскесіне кұқықтарды куэландыратын 
і і і.іі і арыпда көрініс тапқан жер учаскесі болуы тиіс.
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Жеке меншік ғсүкығьшдағы үйлер мен ғимараттардың жэне 
оларға қызмет көрсетуге қажетті жер учаскелерін қоспағанда елді 
мекендердегі ортак пайдаланудағы аумақтар орналасқан жер 
учаскелері.

Жер учаскелеріне жеке меншік күқығының субъектісі -  
азаматтар жэне мемлекеттік емес заңды түлғалар. Бүл ретте, егер 
жер заңдарында өзгеше белгіленбесе, азаматтар деп Қазакстан 
Республикасының азаматтары, сондай-ақ шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар үғынылады. Қазақстан 
Республикасының Жер кодексі заңды күшіне енгенге дейін шетел 
азаматтары, шетел заңды түлғалары жэне азаматтығы жоқ 
адамдар жерге жеке меншік иесі болып табылмайтын. Қазіргі 
кезде жер заңнамасын саралау нәтижесінде аталған түлғалардың 
жеке меншік кұқығында үйлерді \күрылыстар мен ғимараттарды\ 
олардың мақсатына сэйкес кызмет көрсетуге арналған жерді коса 
алғанда, өндірістік және өндірістік емес, оның ішінде түрғын 
үйлерді жэне олардың кешендерін сшіу үшін немесе олар 
салынған жер учаскелері бола латыны анықталды.

4.4 Жер учаскесі жерге заттық қүқықтықтың объектісі 
ретінде түсінігі, белгілері және түрлері

Жер учаскесі деп -  заңда белгіленген тәртіппен жер 
қатынастары субъектілеріне бекітіліп берілетін түйык шекара 
ішіндегі бөлінген жер бөліғі.

Жер учаскесінің белгілері мынадай:
1. Түрақты орналасқандығы;
2. Белгілі шекарада орналасқандығы;
3. Учаскеге қүқығы бар екендігін растайтын қүжаттың болуы. 

Жер учаскесіне күқық белгілейтін қүжаттар дегеніміз -  
осылардың неғізінде азаматтар мен заңды түлғалардың жер 
учаскесіне тиісті қүқықтары (жеке меншік 'құқығы, жер 
пайдалану қүқыгы, сервитуттар жэне жер учаскесіне өзге де



іііііі.п һуы.іміір) гуілндайтын құжаттар. Құқық белгілейтін 
і , і иі,ірі;і пткарушы органдардың жер учаскесіне кұқық беру 
і р ніі.і і.у һ.ык.і мқ актілері, сатып алу-сату шарттары (айырбастау,
• ііп і.і і,і|пу псмесе жер учаскесін иеліктен шығару туралы өзге
11 мміт нгр) >ң;)не сот органдарының жер учаскесіне жеке меншік 
г.уы.п і,п і , жср найдалану кұқығын және жерге өзге заттық 
і \ і і . і к  і арды і апу туралы шешімдері жатады.

Жср учаскссіие құ.қықты куэландыратын құжаттар дегеніміз 
/м*р учаскесіиің сэйкестендіру сипаттамаларын көрсететін жэне 

і ' р қа гынастары жөніндегі уәкілетті органның құқық 
ін*ііі ілсіітін ісу-жаттардың негізінде жер учаскелерінің меышік 
ііі‘ік*рі мси жер пайдаланушыларға беретін құжаттары.

Жср учаскесі бөлінетін жэне бөлінбейтін болуы мүмкін. 
ііііпіц пысаналы мақсатын өзгертпей жэне ортке қарсы, 
г.ііііітарлық, экологиялық, құрылыстық жэне өзге де міндетті 
інірмлппр мен ережелерді бұзбай бөліктерге бөлуге болатын, 
інніінгспиен кейін әрқайсысы дербес жер учаскесін құрайтын жер 
\ члскссі бөлінетін жер учаскесі болады, бұлай болмаған жағдайда 
іні полінбейтін болып табылады.

Жер учаскесінің бөлінбейтіндігі жер учаскесіне құқықты 
гнілпды ратын кұжатта корсетіледі. Болінетін жер учаскесінің 
•1 *і111 гімсіі мәміле жасалған кезде бұл белік белгіленген тәртіппен 
іч и.пі .іпа дербес жер учаскесі болып. бөлініп шығарылуғатиіс.

Қорытынды: Қазақстан Республикасыида жерге меншік 
укі.іі ыиың жалпы мазмұны жэне оның объектісімен субъектілері

и.ніс жүзеге асыру ерекшеліктеріне зерттеу жасалған.

І.лқылау сүрақгары
I. Жсргс меншік қүқығының түсінігі және түрлері

Жсрге мемлекеттік меншік қүқығы, оның объектісімен 
' уігі.ом ілсрі және жүзеге асыру ерекшеліктері

І.Жсрге жеке меншік құқығы, оның объектілері мен 
гукі.ск і ілсрі жоне жүзеге асыру ерекшеліктері
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4.Жер учаскесі жерге заттық қүкыктықтыц объектісі ретінде 
түсінігі, белгілері жэне түрлері

Тест сүрактары:
1.Жер жеке меншікке берілмейді:
A) қорғаныс мақсаты үшін 
Б) түрғын үй қүрылысы үшін
B)бағбандық үшін
Г)өзіндік косалкы шаруашылық жүргізу үшін 
Д)орман өсіру үшін

2.Жер жеке меншікке беріледі:
A)саяжай қүрылысы үшін 
Б)кеден қызметі үшін
B)ортақ пайдалану үшін 
Г)қорғаныс мақсаты үшін 
Д)мал жаю үшін

3.Жерге жеке меншік қүқыгынын токтатылу негізі:
A)мемлекеттік мүқтаждық үшін алып қою
Б) мақсаты бойынша пайдаланылмаған жерді алып қою
B) занды бүза отырып пайдаланылған жерді алып қою 
Г) жер учасқесі берілген мерзімнің аяқталуы
Д)жер учаскесін жалдау мерзімінің аяісталуы

4.Жерге жеке меншік қүкығынын тоқтатылуы:
A)жерге жеке меншік күкығынан бас таріуы
Б)жер пайдаланушының міндеттемесі бойынша алып қою
B) жер пайдалану қүқығын өзге түлғаға оқшаулау 
Г)мақсаты бойынша пайдаланылмаған жер учаскесін алып

қою
Д) жер учаскесін тэркілеу %
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11 ііі і.і иаііі.і.іп ип эдебиетгер тізімі:
I Іормц гиһ і  і і с  акгілер:
I I .гііік.о'1 ап Рсспубликасының Конституциясы (1995 жылғы 

ч і і .і м і .п д іі Рссігублшсалық референдумда қабылданған). 
I’ л і.ич іап I’сс11убликасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
Ч  VI ҚРЗ,

1 К.аіііқстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
мЧ ІЛ (соцгы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
. III I ііиді),

І.Қіпакстан Республикасының Экологиялык кодексі 2007 
і і.і н і т ,і 9 қаңгардағы N 212 Кодексі.

■I. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
ін .іЛгі.і 8  шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 

п и грісгср мен толықтырулар енғізіледі).
5. Қазақстан Республикасыиың Су Кодексі Қазақстан 

Річчіублмкасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

ІІсгі ігі әдебиеттер:
(і. Нркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұкығы» 

і һ а п 111.1 жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 2010ж
/, Стамкулов Ә.С. «ҚР Жер куқығы». Оқулық. Алматы, 

,'005 ж.
N. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан.

( Мнщія часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары

............... жер төлемдері: Оқу құралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
10.Рркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фгрмср) кожалығының кызметін кұқықтық реттеу.Оқу құралы. 
Д н м і і т т . і : баспа, 2000ж.
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Н.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 
и Казахстана: проблемы развития, продессууальные формы 
реализации. М.: Юристь, 2007г.

12.Қазақстан Республикасының жер қукығы пэнінен оқу 
әдістемелік кешен 2011ж



І і і і

5 Тақырыбы:
Ж і ;і> ІІЛЙДЛЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ  

Ж КГІю І.ЛСҚА ДА ҚҰҚЫҚТАГ

Жогпары:
I Жі-р иайдалану құқығынын түсінігі және оның түрлері.

'> Жср пайдалану құқығының субъектілері жэне олардың 
і үрт'рі,

' ( Жср меншік иелерімен жер пайдаланушылардың 
і \ і. ыі* і ары мен міндеттері.

■ I ( 'ервитуттар түсінігі, түрлері пайда болу жэне тоқтату 
11і.і|> I гары.

5.1 Жер пайдалану күқыгының гүсінігі 
және оның түрлері.

Жор пайдалану күкығының анықтамасы Жер кодексінің 12- 
ііцпі.иіда көрсетілген. Жер пайдалану қүқығы дегеніміз -  
і ү 'іі апіііц мемлекеттік меншіктегі жер учаскесін өтеулі немесе 
щгусіч негізде мерзімсіз немесе белгілі бір мезгіл ішінде иеле-ну 
і ■ 11 ■' п а і і; (алану қүқығы.

'Кср пайдалану қүқығының келесідей ерекшеліктерін атап 
і' і ц»«1‘туге болады:

1, I Іайдаланудағы жер эрқашанда мемлекеттің меншігінде 
ііпмыи қалады;

2, Жер учаскесін пайдалануға мерзімсіз немесе бір мерзім 
іііііпдс беріліп отырады, ал меншік күқығында барлық пайдалану 
мграімсіч болып табылады;

Жер учаскесін пайдалануға ақылы түрде берілуі мүмкін, 
иу 11 паіідалану өтеулі деп аталады. Заңда көрсетілген түлғаларға 
і■ г р тсгіп түрде беріледі, бүл пайдаланудың түрі өтеусіз деп
11 ,і ііады.
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Жер пайдалану құқығының мынандай түрлері бар:
1. Түрақты жер пайдалану қүқығы;
2. Уақытша жер пайдалану кұкығы;
3. Өтеулі жер пайдалаиу құқығы;
4. Өтеусіз жер пайдалану құқығы;
5. Иеліктен шығарылатын жер пайдалану кұқығы;
6. Иеліктен шығарылмайтын жер пайдалану қүкығы.
Тұрақты жер пайдалану деп жерді алдын ала мерзімін

белгілемей отырып пайдалану болып табылады. Тұрақты 
пайдалануға тек мемлекеттік тұлғаларға ғана беріледі. Бүл Жер 
кодексінің 34-бабында корсетілген. Жер учаскелері тұрақты жер 
пайдалану кұқығымен мынадай мемлекеттік жер 
пайдаланушыларға:

1) кондоминиум объектілеріндегі үйлерді (құрылыстарды, 
ғимараттарды), үй-жайларды шаруашылык жүргізу құқығымен 
немесе оралымды басқару құқығымен иеленетін заңды 
тұлғаларға;

2) ауыл шаруашылығы жэне орман шаруашылығы өндірісін 
жүзеге асыратын заңды тұлғаларға;

3) ерекше қорғалатын табиғи аумақгар жерінде жер 
пайдалануды жүзеге асыратын заңды тұлғаларға беріледі. 
Сонымен қатар, тұрақты жер пайдалану құқығы шетелдік жер 
пайдаланушыларға тиесілі болмайды.

Уақытша жер пайдалану кұқығы алдын ала мерзімін белгілей 
отырып пайдалану. Уакытша жер пайдалану құқығы екі түрге 
бөлінеді:

1. Қысқа мерзімді, ол бес жылға дейін пайдалану;
2. Үзақ мерзімді, ол бес жылдан қырық тоғыз жылға дейін.
Уақытша жер пайдалану құкығын табыстау мерзімдері жер

учаскесіне берілетін құкықты, оның нысаналы максатын және 
аумақты аймақтарға бөлуді ескере отырып белгіленеді.

Өтеулі жер пайдалану қүқығы дегеніміз -  жер пайдапану 
құқығы мемлекеттен сатып алынатындығын 'білдіреді. Жер
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. ........ 11к- умқі.п ша отеулі (қысқа мерзімді жэне ұзақ мерзімді)
и |і  іііііы,аиаііу (жалдау) құдығы азаматтарға, мемлекеттік емес 
пі іі,і ң  ні апарга, соидай-ак халықаралық ұйымдарға табысталуы 

іумми Жгр кодоксіне сэйкес, жер учаскесін жеке меншікке
• і и.ш а иудыц •юрт түрлі жағдайы көрініс танқан. Олар:

Ііірііііпіден, жерді жер учаскесінің кадастрлық бағалау
і. \ мі.іиа сойкес сатып алу;

І кііііпіден, жер учаскесін кадастрлық бағалау қүнына 
ч і к гі ■, сатып алу сомасын төлеу мерзімін он жылға дейін үзарту 

ірі\ і.і щ.і;
Үііііпшіден, жер учаскесінің кадастрлық қүньша қарай 

ііііч.иідалатын жеңілдікті бағамен;
Тортіншіден, жер учаскесінің кадастрлык кұнына қарай 

ііііимпдалатын жеңілдікті бағамен сатып алу сомасын төлеу 
м. р ііміи оі-і жылға дейіы создыру арқылы сатып ала алады.

() і сусіз жер пайдалану кұқығы, керісінше мемлекеттен сатып 
і іі.піпаіі гынын білдіреді. Оларға мыналар жатады:

шалі айдағы мал шаруашылығы, маусымдық жайылымдар
уіііиі;

і ұрғын халықтың мал жаю мен шоп шабуы үшін ; 
мемлекеттік жер пайдаланушыларға; 
оақша өсіру үшін; 
қызметтік жер телімі;
ортак пайдаланатын жолдарды салу, мемлекеттік меншігі 

мін' элеуметтік мәдени мақсаттағы обьектілер құрылысы 
11' ісңіне;

тозған жэне бүлінген жерлерді қалпына келтіру кезінде;
ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен үйлерді жэне 

і имнра г гарды уақытша өтеусіз пайдалануға берілген кезде,
I іібадат обьектілері үшін дінн обьектілер;

К.і.пметтік жер телімі ұзак мерзімді уақытша өтеусіз жер 
и ііі іаиаііудың ерекше бір түрі болып табылады. Қызметтік жер 
і иі і і мі  Қачақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізімге
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сәйкес, осы телімге құқығы бар адамдар жұмыс істейтін 
мемлекеттік заңды тұлғалардың жер пайдалануындағы жерден 
бөлінеді. Ол кызметтік тұрғын үйді күтіп-үстау, ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өсіру, шөп шабу жэне мал жаю үшін 
беріледі.

Қызметтік жер телімі кейінгі уақытша өтеусіз жер 
пайдалануға жатады және жүмысқа байланысты бөлінген кезеңге 
беріледі. Қызметтік жер теліміне ауыл шаруашылығы дақылдары 
егілген жағдайда, жүмыстан босатылған қызметкердің қызметтік 
жер телімін пайдалану қүқығы өнім жинап алынғаннан кейін 
тоқтатылады. Қызметтік жер телімі:

1)жасы немесе мүгедектігі бойынша зейнеткерлікке шыкқан 
соң еңбек қатынастарын токтаткан қызметкерлерде;

2)Қарулы Күштер қатарына міндетті мерзімді қызметке 
шақырылған немесе окуға түскен қызметкерлердің отбасында -  
бүл қызметкерлердің міндетті қызметте немесе оқу орнында 
болған бүкіл мерзіміне;

3)қызметтік міндеттерін орындауға байланысты қаза тапкан 
қызметкерлердің отбасында: жүмыска жарамсыз жүбайы мен 
қарт ата-аналары үшін - өмір бойы, балалары үшін - олар 
кәмелетке толғанға дейін сақталады.

Қызметтік жер телімін пайдалану кұқығына қатысты қандай 
да болсын мэміле жасасуға жол берілмейді.

Иеліктен шығарылатын жер пайдалану кұқығы дегеніміз - 
оның иесі өзіне тнесілі жер учаскесін заңды тағдырын шешуге 
құқығы бар жағдайдағы пайдалану. Яғни, иеліктен шығарылатын 
жер пайдалану күкығы деп оның иесі өзіне тиесілі жер пайдалану 
құқығын заңда корсетілген жағдайлар мен тәртіптер арқылы 
окшаулауға қүқылы екендерін білдіреді. Окшаулау деп - 
азаматтық заңдармен реттелетін азаматтың жер учаскесімен 
қүқықтық мэмілелерді жасауға мүмкіндігі болып табылады. Бүл 
қүқық барлық жер пайдаланушыларға тиесілі емес.



I і' ііі' п 11 іііыі арылмайтын жер пайдалану қүқығы дегеніміз -
.... . игі і 11ііііі' шесілі жер учаскесін заңды тағдырын шешуге
і , .......  ііоііміііі і і.і11 жагдайдағы пайдалану кұкығы.

I' гр ііапдалануіпылардың:
I ) ор іақ иаіідаланудағы;
1) корі апыс қажеттеріне берілген;
1) орман қорының;
I) ороісше қорғалатын табиғи аумактар, сауыктыру, 

і" і' рг.іңпилық және тарихи-мәдени мақсаттағы; 
қы чмеггік жер телімінің;

(>) уақытша өтеусіз жэне уақытша қысқа мерзімді өтеулі жер 
н пгілиапу құқығымеи берілген жер учаскелерінің;

/) кепілге беруді қоспағанда, шаруа (фермер) қожалығын 
і ч іг ілуарлы ауыл шаруашылығы өндірісін лсүргізу үтпін 
п і.і і піл жер пайдалану қүқыгымен берілген жер учаскелерінің;

Н) су қорының жерінде жер пайдалану қүқығын иеліктен
...... .. қоса алғанда, жер пайдалану қүқығына катысты
і 'мщгиср жасасуына жол берілмейді.

Жср пайдалану күқығын иеліктен шығару жэне оны беру
і пн іг жер пайдаланушылардың жер учаскесінің нысаналы 
' н і .і і ып оз бетінше өзгертуге қүқығы жоқ.

5.2 Жер пайдалану күкығының субъектілері 
және олардың түрлері

Жор пайдалану қүқығының субъектілері бірнеше топқа 
(ііиІІІіеді:

I жеке жэне заңды түлғалар.
’ үлітық жэне шетелдік түлғалар. Ұлттық жер 

мііігілилпуіиыларға мыналар жатады: ҚР азаматтары, ҚР .заңды 
і\ иліілры, шетелдік қатысуы бар ҚР заңды түлғалары; ал енді 
"" г і іік жер пайдаланушыларға келесі түлғалар жатады: Шетел 

м л м . і і  ілры, лчаматтығы жоқ адамдар, шетелдік заңды тұлғалар, 
п11 і' 'і мгмлексттері, халықаралық үйымдар мен бірлестіктер.
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3. Мемлекеттік жэне мемлекеттік емес тұлғалар.
Мемлекеттік исер пайдаланушыларға: Мемлекеттік заңды
тұлғалар жатады. Мемлекеттік жер пайдаланушылардың 
құкыктык жағдайының ерекшеліктері:

- мемлекеттік жер пайдаланушылар жер учаскелерінде 
шаруашылық жүргізуді жүзеге асырады. Сондай ақ учаскелердің 
нысаналы мақсаты мен жер пайдаланушы түлғалардың 
жоғарыдағы мақсатын ескере отырып, жер пайдаланудың баска 
да құқықтарын іске асырады.

- мемлекеттік жер пайдаланушылардың өзіие тиесілі жер 
пайдалану құқығын иелігінен шығаруға, сондай ак кепілге беруге 
қүқығы жоқ.

- кейінгі жер пайдалану туралы шарт жалдау шарты немесе 
уақытша өтеусіз пайдалану туралы шарт нысанында жасалады.

- кейінгі жер пайдаланушы жер учаскесінде шарттык 
жүргізуді жүзеге асырады, сондай-ақ кейінгі жер пайдалану 
туралы шарттар белгіленген шарттарды сактай отырып жер 
пайдаланушының баска да кұқытар мен міндеттерді жүзеге 
асырады. Мемлекеттік емес тұлғаларға: Азаматтар, мемлекеттік 
емес заңды тұлғалар, кэсіпкерлер жатады.

4. тұрақты жэне уақытша жер пайдаланушылар
5. бастапқы және кейінгі жер пайдаланушылар
Бастапқы жер пайдаланушыларға: Жерді тікелей мемлекеттен 

немесе басқа бастапқы жер пайдаланушыдан тэртібі аркылы 
алған түлғалар болып табылады. Кейінгі жер пайдалануда 
бастапқы жер пайдаланушы өзінің биліктік мәртебесін сақтап 
отырады. Ал кейінгі жер пайдаланушылардың кұқықтары 
бастапқы жер пайдаланушылармен шектеліп отыруы мүмкін.

3. Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалануға қүқыктары:

1) жер учаскесін оның нысанасынан туындайтын максатта 
пайдалана отырып, жерде дербес шаруашылық жүргізу;



'і іүыи ііі.фупші.іликы жэне өзге де дакылдар мен екпелер
• 1 ...........   і.пуі іі, опдірілген ауыл шаруашылығы өнімі мен
* г  ......  Іііііідалшіу нәтижесінде алынған өзге де өнімге
■ чі. пііі.і огкііудеп түскен табысқа меншік, шаруашылық 
' , |.і 11\ . оріии.імды басқару;

і)»п іішруашылығының қажеттері үшін жер учаскесінде бар
i , і и.і сігіды, қиыршык тасты жэне баска да кең таралған
ii ііі і ііц.і кіпбаларды, шымтезекті, екпелерді, жер үсті және жер 
і-и.і гуішрын, кейіннен мәмілелер жасасу ниетін көздемей, 

| и 111іігцгоіі тәртіппен пайдалану, сондай-ак жердің өзге де 
и ин.іиы касиеттерін пайдалану;

■I) жср учаскесі мемлекеттік қажеттіктер үшін алып қойылған 
і • 111.іп алынған) жагдайда келтірілген шығынды толық көлемінде 
111гі ііі алу;

'>) жерді аймақтарға бөлуді ескере отырып, меншік, 
піііруішіылық жұргізу, оралымды басқару қүқығымен жер 

I п мч іпің нысаналы максатына сәйкестікте түрғын үйлер, 
ни/црістік, тұрмыстык жэне өзге де үйлер (ічұрылыстар, 
і им.іріптар) салу;

(і) белгіленген кұрылыс, экологиялық, санитарлық- 
і ііі іі' ііііиық жэне өзге де арнаулы талаптарға сәйкес суландыру, 
і , |н 11 ү жэне өзге де мелиораңиялық жұмыстар жүргізу, тоғандар 
" и и н с дс су айдындарын жасау құқығы бар.

Жср учаскелерінің меншік иелері мен жер 
іініідшіапушылардың жер учаскелерін пайдалану жәпіндегі 
нцдп гсрі:

I ) жерді оның нысаналы мақсатына сәйкес, ал уақытша жер 
іііііідіілапу кезінде - жер учаскесін беру актісіне немесе жалдау 
іипрі ыпа (өтеусіз уақытша жер пайдалану шартына) сэйкес 
тііідігііануға;

.’) саіштарлық жэне экологиялық талаптарға сэйкес өндіріс 
ігмюлогияларын қолдануға, өздері жүзеғе асыратын 
ііійруаіш.ілық жэне өзге де қызмет нэтижесінде халықтың
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денсаулығы мен коршаған ортаға зиян келтіруге, санитарлық- 
эпидемиологиялық, радиациялық жэне экологиялық жағдайдың 
нашарлауына жол бермеуге;

3) лсерді қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға;
4) жер салығын, жер учаскелерін пайдалану төлемақысын 

жэне Қазақстан Республикасының заңдары мен шартта көзделген 
басқа да төлемдерді уақтылы төлеуге;

5) жануарлар дүниесін, орман, су және баска да табиғи 
ресурстарды пайдалану тэртібін сақтауға, жер учаскесінде 
орналасқан, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
мемлекет корғауындағы тарих, сэулет ескерткіштерін, 
археологиялық мұра мен басқа да объектілерді қорғауды 
қамтамасыз етуге;

6) жер учаскесінде шаруашылык жэне өзге де қызметті 
жүзеге асыру кезінде күрылыс, экологиялык, санитарлық- 
гигиеналық жэне өзге де арнаулы талаптарды (нормаларды, 
ережелерді, нормативтерді) сактауға;

7) мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының ж.ер 
заңдарында белгіленген жердің жай-күйі мен пайдаланылуы 
туралы мэліметтерді уақтылы табыс етіп отыруға;

8) баска меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 
қүқықтарын бүзбауға;

9) топырақтың ластануына, қоқыстануына, тозуына жэне 
оның қүнарлылығының нашарлауына, сондай-ак топырақтың 
қүнарлы қабатын сыдырып алу қүнарлы қабаттың біржола 
жоғалуын болғызбау үшін кажет болған жағдайларды коспағанда, 
басқа түлғаларға сату немесе беру мақсатымен оны сыдырып 
алуға жол бермеуге;

10) сервитуттар беруді қамтамасыз етуге міндетті.



1 , 1 ( оріш іугтар  тусін ігі, гурлері пайда болу  
ж әне тоқтату ш арттары

і і'Iиіігі у і дсгоаіміз -  бөтен лсер учаекелерін шектеулі 
і і.м і-иі  і,і иаіідалану, оның ішінде жаяу өту, көлікпен өту, қажетті 
і'■пммуііикацияларды тарту мен пайдалану, аң аулау
іміі|)> ашылыгы жэне өзге де қажеттер үшін пайдалану қүқығы.

( 'орвитут белгілері:
1, ( -ервитут дегеніміз бөтеннің иелігіндегі жер учаскесін 

шектеулі пайдалану қүқыгы;
7. Сервитут құкык емес, міндет болып табылады;
(. Ссрвитуттың объектісі кез келген мүлік емес жер учаскесі;
4. Сервитут мэміленің, оның ішінде сатып алу-сатудың жэне 

кепілге салудың дербес нысанасы бола алмайды. Сервитут басқа 
іулгаларга қамтамасыз етілуі үшін сервитут белгіленген 
к.үқықпен бірге ғана ауыса алады

5. Сервитут әрқашан да уақытша сипатта болады;
6. Сервитуттың пайда болуы шарты ретінде бөтеннің 

иелігіндегі жер учаскесінің болуы;
7. Нормативтік қүқықтық актілерден туындаған сервитуттар 

тіркелуге жатпайды;
8. Жер учаскесін шектеулі кұқықпен пайдаланушы күқық 

субъектісі лсеке меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға 
ссрвитутпен байланысты келтірілген барлық шығынды өтеуге 
тиіс;

9. Жер учаскесіне меншік күқығы немесе сервитутпен 
ауыртпалык салынған жер учаскесіне жер пайдалану күқығы 
басқа түлғаға ауысқан жағдайда сервитут сақталады.

2.. Жер учаскесіне меншік күқығы немесе сервитутпен 
ауыртпалық салынған жер учаскесіне жер пайдалану қүқығы 
басқа түлғага ауысқан жағдайда сервитут сақталады.

2. Сервитут мәміленің, оның ішінде сатып алу-сатудың және 
кспілге салудың дербес нысанасы бола алмайды. Сервитут басқа
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тұлғаларға қамтамасыз етілуі үшін сервитут белгіленген 
күқықпен бірге ғана ауыса алады.

Сервитуттың пайда болу негіздері:
Бөтеннің жер учаскесін шектеулі мақсатта пайдалану кұкығы 

келесідей негіздер бойынша туындайды:
1. Тікелей нормативтік құқықтық актілері негізінде;
2. Мүделлі түлғамен жер меншік иесі немесе жер 

пайдаланушы арасында жасалған шарт негізінде;
3. Тікелей сот шешімі негізінде;
4. Жергілікті атқарушы орган актісі негізінде.
5. Өзге де заңдар негізінде туындауы мүмкін.
Жер кодексіне сәйкес, сервитуттың екі түрі қарастырылған. 

Олар Жекеше сервитут және кауымдық сервитут. Жеке меншік 
иесі немесе жер пайдаланушы -  көрші жер учаскесіне жеке 
меншік немесе жер пайдалану қүқығының субъектісінен, ал 
қажет болған жағдайда өзге учаскеге де жеке меншік немеее жер 
пайдалану күкығының субъектілерінен осы учаскелерді шектеулі 
пайдалану қүқығын (жекеше сервитут) табыстауды талап етуге 
күқылы.

Көрші немесе өзге де жер учаскесін шектеулі пайдалану 
қүқығы (жекеше сервитут):

1) егер жеке меншік иесінің немесе жер пайдаланушының өз 
учаскесіне басқа жолмен өтуі мүмкін болмаса, өте қиын болса 
немесе шамадан тыс шығындарды керек етсе, көрші немесе өзге 
де жер учаскесі арқылы жаяу жэне көлікпен жүріп өтуді;

2) көрші немесе өзге де учаскеге сервитут белгіленбейінше 
қамтамасыз етуге болмайтын, электр таратудың, байланыстың 
қажетті желілерін тартуды жэне пайдалануды, сумен, 
субүрғышпен, жылумен жабдықтауды, мелиораңияны жэне жеке 
меншік иесінің немесе жер пайдаланушынын басқа да қажеттерін 
қамтамасыз ету үшін белгіленуі мүмкін.

Көрші немесе өзге де учаскеге жекеше . сервитут осы 
учаскелерге жеке меншік қүқығы немесе жер паидалану құқығы



. ...... іі'іг|іімі-іі жасалатьга шарт бойынша белгіленеді.. Егер
і ...... .. пі IЧ і ііуііликаеының заң актілерінде өзгеше белгіленбесе,
і ' ііі' ггршітут ауыртпалығын көтеруші жер учаскесінің
і.  .............. ..............  пггі псмссе оның жер пайдаланушысы солардың
і , і і' гціг орай сервитут белгіленген тұлғалардан мөлшерлес 

.........  галагі етуге құқылы
і .іуымдық сервитут дегеніміз -  мемлекеттің жэне жергілікті 

мымі.щ  мүдделерін қамтамасыз ету үшін қажет болған 
і іі чпіілирда жергілікті атқарушы органдардың нормативтік 
і үі ыкгі.іқ актілерінің негізінде туындайтын жер учаскелерін 
мгпшік иесінен немесе жер пайдаланушыдан алып коймай 
"'Щ ілонетін сервитут түрі.

Қауымдық сервитуттар:
I ) ортақ пайдаланудагы объектілерге, зираттарга, қорымдарга 

Г..ШГ озге де ғибадат объектілеріне жер учаскесі арқылы жаяу 
пгмггс көлікпен өту;

I) жер учаскесін коммуналдық, инженерлік, электр жэне 
(шгқа да желілер мен тораптарды, сондай-ақ көлік 
ініфракұрылымының объектілерін жөндеу мақсатында 
пайдалану;

}) жер учаскесінде межелік жэне геодезиялық белгілер мен 
пп.ірі а оту жолдарын орналастыру;

4) су алу жэне суат;
5) жер учаскесі арқылы мал айдап өту;
6) жер учаскесін белгіленген мерзімде жэне белгіленген 

тэргіппен аң аулау, жер учаскесінде орналасқан тұйық су 
айдындарында балық аулау, жабайы өсімдіктерді жинау 
мақсатында пайдалану;

7) іздестіру, зерттеу жэне басқа да жұмыстар жүргізу 
мақсатында жер учаскесін уақытша пайдалану;

8) жағалау белдеуіне еркін өту;
()) мсмлекеттік органдардың шешімімен жер учаскесін 

модепи-кепшілік іс-шаралар өткізуге пайдалану;
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10) қоғамдық жэне мемлекеттік мүдделерге байланысты өзге 
де жағдайлар үшін белгіленуі мүмкін.

Сервитуттың тоқтатылуы:
1. Құқық иесінің бас тартуы;
2. ¥зақ  уақыт пайдаланылмауы, бүл мерзім 3 жылдан артық 

уақытка белгілеген;
3. Оның белгіленген мерзімінің өтуі нәтижесінде;
4. Тараптар арасындағы келісім неғізінде;
5. Сот шешімі негізінде;
6. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген 

өзге де негіздер бойынша тоқтатылады.
Қауымдық сервитут қоғамдық қажеттер үшін белгіленіп, ол 

қажеттер болмаған жағдайда жергілікті аткарушы орғанның 
сервитутты жою туралы шешім қабылдауы арқылы тоқтатылуы 
мүмкін. Сервитуттың қолданылуы Қазақстан Республикасының 
заң актілерінде немесе тараптардың келісімінде көзделген 
негіздер бойынша біржақты тәртіппен тоқтатылады. Сервитут 
белгілі бір мерзімге белгіленғен жағдайларда, егер тараптардың 
келісімінде өзгеше белгіленбесе, оның колданылуы белгіленген 
мерзім аяқталған соң тоқтатылады. Сервитут шарт негізінде 
талап етілетін кезге дейін немесе белгісіз мерзімге белгіленген 
жағдайларда сервитуттың қолданылуы сервитутпен ауыртпалык 
салынған жылжымайтын мүлік иесінін сервитутты тоқтату 
туралы талап еткен кезінен бастап бір ай мерзім өткен соң 
тоқтатылады.

Қорытынды: Жер учаскесін пайдалануға ақылы түрде 
берілуі жэне пайдалану ерекшеліктері қарастырылған.

Бакы лау сүрақгары
1.Жер пайдалану қүқығының түсінігі жэне оның түрлері.
2.Жер пайдалану қүқығының субъектілері жэне олардың 

түрлері.



і і |> м (.'і і і і і і к  иелерімен жер пайдаланушылардың
■ , і.і.іі і,і|п.і мі' 11 міидетгері.

I і грні11 у і і ;ір тү.сінігі, түрлері пайда болу және тоқтату 
І І І і І р І  І І ірі і І ,

I іч' і сү|)»қтары :
I М емлсксггік гүқым ондіретін ш аруаш ы лы ққа жер 

\ чііі кіч і бс ріледі:
Д ) і үракты жер пайдалану күқығымен
Іі)уакытш.а өтеулі жер пайдалану қүқығымен
Н)меншік қүқығымен
I ')уақытша өтеусіз жер пайдалану қүқығымен 
Д)қысқа мерзімді л<ер нелену қүқығымен

2.Ш аруа қож алы ғы на орман қоры ның жерін мал 
а і і і і і .і л ы м ы  үшін пайдалануға жер учаскесі беріледі:

Л) уақытша өтеулі жер пайдалану күқығымен 
І>) түрақты жер пайдалану қүқығымен
В) меншік күқығымен
I") уақытша өтеусіз жер пайдалану қүқығымен 
Д) қысқа мерзімді жер иелену қүқығымен

3.Су қоры  жерінде ауыл ш аруаш ы лы ғы  онімін 
опдірушілерге жер учаскесі беріледі

Л) уақытша өтеулі жер пайдалану қүқығымен 
Б) уақытша өтеусіз жер пайдалану күкығымен
В) меншік күқығымен 
Г) түрақты жер пайдалану күкығымен 
Д) қыска мерзімді жер иелену вүқығымен

4.ІСоммерциялық мақсатта күм өндіру үшін жер учаскесі 
Гіеріледі:

А) уақытша өтеулі жер пайдалану қүқығымен
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Б) уақытша өтеусіз жер пайдалану қуқығымен
В) меншік қүқығымен 
Г) тұракты жер пайдалану құқығымсн 
Д) кысқа мерзімді жер иелену кұкығымен

5.Ж ер пайдалану құқы ғы  бүл-
A)жер учаскесін иелену жэне пайдалану құқығы
Б)жер учаскесін иелену, пайдалану жэне билік ету кұқығы
B)жер учаскесін иелену құкығы 
Г)жер учаскесін пайдалану күқығы 
Д)жер учаскесін басқару құқығы

П айдаланы лған әдебиеттер тізімі:
Н ормативтік актілер:
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалық референдумда кабылданған). 
Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51-VI ҚРЗ.

2.Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен

енғізілді).
3.Қазақстан Республикасынын Эколоғиялық кодексі 2007 

жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.
4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 

жылғы 8 шілдедеғі N 477 Кодексі. (КР 15.06.2017 № 73-VI 
өзғерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедеғі N 481 Кодексі.

Негізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер қуқығы» 

(жалпы жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 2010жл
7. Стамқрюв Ә.С. «ҚР Жер құқығы». Оқулық. Алматы, 2005 ж.



\ . іджііом Л.Х. Земельное право Республики Казахстан. 
1 »і >111.14 м.н п. Учебиое пособие - Алматы. 2001

Қосі.імш а эдебиеттер:
Лйдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

поііыпіікі жер төлемдері: Оқу құралы. АлматькЮрист, 2008ж.
ІО.ІІркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(формор) қожалығының кызметін кукықтық реттеу.Оқу құралы. 
Алміггы: баспа, 2000ж.

I I .Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 
п Казахстана: проблемы развития, проңессууальные формы 
роализаңии. М.: Юристь, 2007г.

12.Қазақстан Республикасының жер кұкығы пэнінен оқу 
одістемелік кешен 2011ж

13.Стамқүлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
жологиялық кукығы». Атамұра, 2003ж.
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6 Тақы ры бы :
Ж ЕРГЕ М ЕН Ш ІК  Қ Ұ Қ Ы ҒЫ Н Ы Ң  Ж Ә Н Е  Ө ЗГЕ  

Қ ¥Қ Ы Қ Т А Р Д Ы Ң  П А Й Д А  Б О Л У , Ө ЗГЕРУ , Т О Қ Т А Т Ы Л У  
Н Е ГІЗД Е РІ. Ж ЕРМ ЕН  М Ә М ІЛ Е  Ж А С А У  Е Р Е К Ш Е Л ІК Т Е Р І  

Д әрістің  жоспары:
1.1. Жерге меншік күкьн- ының және өзге қүқьщтардың пайда 

болу негіздері.
1.2 Жерге меншік кұкыгының жэне пайдалану құкығының 

тоқтатылуы.
1.3 Жер учаскесін алып (сатып алу) қою, түрлері жэне 

тәртібі.
1.4 Жер мәмілелері. Жерге ақы төлеуді кұқыктык реттеу.

1.1. Ж ерге менш ік құқы ғы ны ң ж әне өзге құқы қтарды ң  
пайда болу негіздері

Жерге меншік немесе пайдалану қүкығы:
1) меншік немесе жер пайдалану құкығын табыстау;
2) меншік немесе жер пайдалану құқығын беру;
3)меншік немесе жер пайдалану кұқығының әмбебап 

кұқықтық мирасқорлык тэртібімен ауысуы (мұраға қалдыру, 
заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы) аркылы туындайды.

Меншік немесе жер пайдалану кұқығын табыстау, беру жэне 
оның ауысуы жер учаскесінің нысаналы мақсаты ескеріле 
отырып жүзеге асырылуға тиіс.

Меншік немесе жер пайдалану күқығы:
1) мемлекеттік органдар актілерінің;
2) азаматтык-құқықтық мэмілелердің негізінде;
3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделғен өзге де 

негіздерде туындайды.
Жерге меншік және басқа да кұқықтар келесі негіздер 

арқылы пайда болу мүмкін:
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I, Мепшік немесе жер пайдалану кұқығын табыстау. 
І.ііц.іггау дегеніміз -  жерді тулғаға тікелей мемлекет арқылы 
пгруіи білдіреді. Азаматтарға және заңды тұлғаларға жер 
ітіідалііну қүқығын табыстау атқарушы органньщ жер учаскесіне 
кукі.ік табыстау жөніндегі күзыретіне сәйкес оның шешімі 
ікч і ііиде жүргізіледі.

Меншік немесе жер пайдалану қүқығын беру; Беру 
дгі гміміч - тұлғаға жерге кұкықтың басқа бір тұлғамен азаматтық 
күкықтық мэміле арқылы беруін білдіреді.

Омбебап, мираскорлық тэртібі аркылы ауысуы. Әмбебап, 
мирасқорлық дегеніміз - жерге құқықтың мұрагерлік арқылы 
паііда болуын білдіреді. Мысалы: мұраға қалдыру, заңды
і үигаиың қайта ұйымдастырылуы, т.б.

Жер учаскелерін меншікке немесе жер пайдалануға беруді 
пблыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
.іүдаидардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті 
ліқарушы органдары, аудандык маңызы бар қалалардың, 
кппгердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) 
округтердің әкімдері өздерінің белгіленген құзыреті шегінде 
/ісуіете асырады.

Жер кодексіне сэйкес, мемлекеттік меншіктегі жерден жер 
учаскесіне күқықты табыстау мынадай ретпен жүргізіледі:

1) жер учаскесіне тиісті ісүкык табыстау туралы өтінім жасау. 
Жср учаскелеріне меншік жэне жер пайдалану күқығының 
і.іһмсталуына мүдделі жеке жэне заңды түлғалар жер учаскесі 
ирпаласқан жердегі облыстың (республикалық маңызы бар 
мілапың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
■кгргілікті аткарушы органына, аудандык маңызы бар кала, кент, 
ауі.іл (село), ауылдық (селолык) округ экіміне өтініш береді.

Өтініште: жер учаскесін пайдаланудың мақсаты; оның 
Ііолжамды мөлшері; орналасқан жері; сүралатын пайдалану 
күісыгы, баеқа жер учаскесінің болуы немесе болмауы 
кирсетілуге тиіс. Пайдалы казбалар шығарылатын жағдайда
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өтінімге жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың 
көшірмесі қоса беріледі.

Жер учаскесіне кұқық беру туралы өтініш түскен кезінен 
бастап екі айға дейінгі мерзімде каралады, ал шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне жер учаскесіне құқық беру туралы өтініш үш 
апталық мерзімде қаралады.

2) мәлімделген өтінімді қанағаттандыру мүмкіндігін анықтау 
(жер учаскесін алдын ала таңдау). Жер учаскесі орналаскан 
жердегі облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың), аудандардың (облыстык маңызы бар қалалардың) 
уәкілетті органдары (елді мекендерде сэулет жэне қала қүрылысы 
органдарымен бірлесе отырып) сүралып отырған жер учаскесін 
аумақтык аймақтарға болуге сэйкес мэлімделген нысаналы 
мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындайды.

3) жерге орналастыру жобасын әзірлеу жэне бекіту. 
Комиссияның к;орытындысы негізінде жерге күқық табыстау 
туралы жерге орналастыру жобасы әзірленеді. Жерге 
орналастыру жобасының күрамында: берілетін жер учаскесінің 
келемі, оның шекарасы мен орналаскан жері, жер учаскесінің 
аралас меншік иелері және жер пайдаланушылар, сондай-ақ 
берілетін жер учаскесінің ауыртпалықгары мен сервитуттары 
нақтыланады .

4) жер учаскесіне күкык табыстау туралы облыстың 
(республикалық маңызы бар каланың, астананың), ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), 
ауылдық (селолық) округ экімінің шешім кабылдауы. Жер 
учаскесін беру туралы шешімдер немесе жер учаскесін беруден 
бас тарту жергілікті өкілді органның депзпгаттары, облыстардың 
(республикалық хМаңызы бар қаланың, астананың), аудандардың 
(облыстық маңызы бар калалардың), сәулет жэие қала 
қүрылысының уәкілетті органдары мен жергілікті озін-өзі 
басқару органдарының (олар қүрылған болса) окілдері арасынан



"<іі.  іыіі (ціхчіубликалық маңызы бар қаланың, астананың),
•  .  ( о и л і . і о і  ық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы
"ін пгі.іры күратын комнссияның қорытындысы негізінде
...... . Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың,
" і і і і і і ш ы ң ) .  ауданиың (облыстық маңызы бар каланың)
• |»і і н і к і і атқарушы органдарының қарауы бойынша 

і "мнггііипыц қүрамына басқа да адамдар енгізілуі мүмкін. 
і пін.імі/іі катар, жер учаскесіне қүқык табыстаудан бас тарту 
" і н п . і г і ы ң  (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
'і\ н.іііиың (облыстык маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
прі ііііымың, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), 
г і.іицық (селолық) округ әкімінің шешімімен ресімделеді, оның 
' " і п і д і  себептері көрсетілуге, ал көшірмесі өтініш берушіге 

ііі' і і і і м  қабылданганнан кейін жеті күн мерзімде тапсырылуга 
і шг

( Иілыстың (республикалык маңызы бар қаланың, астананың),
'- ........ . (облыстык маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы

• >|и ішыиың, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), 
іі\ і.ілдық (селолық) округ экімінің жер учаскелеріне тиісті
і.үм.іқтар табыстау туралы шешімі жерге орналастыру жобасы 
ипіііпде қабылданып, өтініш берушіге шешім қабылданған 
і" ідси бастап жеті күн мерзімде жер учаскесіне меншік күқыгын 
мгмссс жер пайдалану кұкыгын табыстау туралы шешімнің 
і иі11ірмесі тапсырылады.

Жср учаскелерін беру жогары түрган атқарушы органның 
і>\ іыротіне кіретін жағдайларда, облыстың (республикалық 
Мііш.пы бар каланың, астананың), ауданның (облыстык маңызы 
"ир қаланың) жергілікті атқарушы органы, аудандық маңызы бар 
1'іііпшыц, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдык (селолық) 
нңругтің әкімі жерге орналастыру ісін өз шешімімен бірге 
ічн іір ы  гүрған органға бекітуге жібереді.

'і) бслгілі бір жердегі жер учаскесінің шекарасын белгілеу.
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б) жер учаскесіне құқықты куэландыратын құжаттарды 
дайындау және беру. Жер учаскесіне құ.қықты куэландыратын 
құжаттар дегеніміз -  жер учаскесінің сэйкестендіру 
сипаттамаларын көрсететін жэне жер қатынастары жөніндегі 
уәкілетті органның кұқык белгілейтін құжаттардың негізінде жер 
учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушыларға беретін 
құжаттары. Құқықты куэландыратын құжаттарға жер учаскесіне 
жеке меншік кұкығы актісі, тұракты жер пайдалану кұқығы актісі 
жэне уакытша (өтеулі, етеусіз) жер пайдалану кұқығы актісі 
жатады. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананын), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
уэкілетті органдары беретін мынадай құжаттар:

жер учаскесіне жеке меншік кезінде -  жер учаскесіне жеке 
меншік құқығы актісі;

тұрақты жер пайдалану кезінде -  тұрақты жер пайдалану 
құқығы актісі; уақытша өтеулі жер пайдалану кезінде -  уақытша 
өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) 
құқығы актісі;

уақытша өтеусіз жер пайдалану кезінде -  уакытша ©теусіз 
жер иайдалану құқығы актісі жер учаскесіне құқықты 
куэландыратын құжаттар болып табылады.

Жер учаскесіне құқықты куәландыратын құжаттарда жер 
жэне құқық кадастрларын жүргізу мақсаттары ұшін қажетті 
сәйкестендіру мэліметтері болуға тиіс.

Егер атқарушы органның жер учаскесін беру туралы 
шешімінде әзгеше көзделмесе, жер учаскесінің нақтылы (белгілі 
бір жердегі) шекарасы белгіленгенге жэне жер ресурстарын 
басқару жөніндегі аумактық орган жер учаскесіне құқықты 
куэландыратын құжаттарды бергенге дейін жер учаскесін 
пайдалануға жол берілмейді. Осы норманы сақтамау жер 
учаскесін ©з бетінше иеленіп алу деп танылады жэне Қазақстан 
Республикасының экімшілік кұқык бұзуйіылық туралы 
заңдарына сәйкес экімшілік жауапкершілікті көздейді.



і үм.іқты куәландыратын қужаттары ресімделмеген жер 
, *і»п іччіорінс қатысты мәмілелер жасасуға жол берілмейді.

/) же|) учаскесіне құкықты мемлекеттік тіркеу. Қазақстан 
І*і і иуоликасыііың Жылжымайтын мүлікке кұкықтарды және 
пиымпі жасалатын мәмілелерді мемлекетгік тіркеу туралы 2007 

і п . н і і  і . і 26 іпілдедегі N 310 заңына сэйкес, жылжымайтын мүлікке 
иүиықгардың (кұқықтар ауыртпалықтарының) жэне онымен 
*іыі аиа гын мәмілелердің туындауы, өзгеруі немесе тоқтатылуы, 
ічнідаіі-ақ заңдық талаптар құқыктык кадастрда мемлекеттік 
іі|ііісугс жатады. Жылжымайтын мүлікке мынадай қүқықтар 
қүк.ықтық кадастрда мемлекеттік тіркеуге жатады:

I) меншік кұкығы;
.!) шаруашылық жүргізу құқығы;
() оралымды басқару құкығы;
4) кемінде бір жыл мерзімге жер пайдалану құкығы;
">) ұстемдікке ие жер учаскесінің немесе өзге де 

Фі.іижымайтын мүлік объектісінің пайдасына кемінде бір лсыл 
Ю|) іімге сервитуттар.

< )зге күкықтар кұқық иеленушілердің қалауы бойынша 
ііркслуі мұмкін.

( 'онымен қатар, лсер учаскелерін беру берілетін мақсатына
• иіікес лсәне берілетін субъектілеріне сэйкес келесі тұрлерге 
пііиуге болады. берілетін мақсатына (объетісіне) сәйкес:

1. Жер учаскелерін объектілер құрылысы үшін беру;
2. Мүнай мен газды магистральды мұнай құбырлары 

нпі.ск гілерінің ісұрылысы үшін беру;
(. Құрылысқа байланысты емес мақсатта жер учаскелерін 

пі'|іу болып бөлінеді.
Ал жер учаскелерін беру берілетін субъектілеріне сэйкес:
1, Жер учаскелерін оралмандарға беру;
2. Жер учаскелерін заңды тұлғаларға беру;

Жер учаскелерін жеке тұлғаларға беру болып белінеді.
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Жер учаскелерін объектілер гсұрылысы үшін беру. 
Объектілер құрылысы үшін жер учаскесі сүралған кезде, 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының тапсырмасы бойынша жерге орналастыру жэне қала 
құрылысы регламенттеріне сәйкес облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық 
маңызы бар калалардың) уәкілетті органдарымен жер учаскесін 
таңдау алдын ала жүзеге асырылады.

Жер учаскесін таңдау нэтижелері кұрылыс салу үшін, ал 
қалсет болған жағдайларда оның кұзет немесе санитарлық-қорғау 
аймағын белгілеу үшін жер учаскесін таңдау туралы актімен 
ресімделеді. Осы актіге эрбір жер учаскесін таңдаудың ыктимал 
нұсқаларына сэйкес олардың шекарасының жобалары қоса 
беріледі.

Аса маңызды объектілер бойынша оздерінің жер учаскелерін 
беру жөніндегі құзыреті шегінде облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананын), аудандардың (облыстык 
маңызы бар қалалардың) жергілікті аткарушы органдары 
(олардың қарауы бойынша) осы объектілерді орналастыру үшін 
жер учаскелерін таңдау жөніндегі арнаулы комиссиялар күрады.

Комиссияның қорытындысы негізінде жерге құқық табыстау 
туралы лсерге орналастыру лсобасы эзірленеді. Жерге 
орналастыру жобасының құрамында: берілетін жер учаскесінің 
көлемі, оның шекарасы мен орналаскан жері, жер учаскесінің 
аралас меншік иелері лсэне жер пайдаланушылар, сондай-ақ 
берілетін жер учаскесінің ауыртпалыктары мен сервитуттары 
нақтыланады.

Жерге орналастыру жобасының негізінде жер учаскелері 
орналасқан жердегі облыстың (республикалык маңызы бар 
қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
уэісілетті органы жерге тиісті кұқык табыстау, туралы жергілікті 
аткарушы орган шешімінің жобасын дайындайды.
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Іуиніі мсп газды магистральды мұнай құбырлары 
мі м і м іпгріімц қүрылысы үшін беру. Мунай мен газды 
ін иі ф.пи.ды мүпай қүбырларьгмен тасымалдауга, одан кейінгі

■ ц. і і\ лиімс коліктің басқа түрлеріне тиеуге байланысты мүнай- 
і н і ілсымалы ипфраісүрылымы объектілерінің күрылысы үшін 
і ' р уіаскелері сүралған кезде жер учаскесін таңдау актісі жэне 
іч ріг орпаластыру жобасы Қазакстан Республикасының мүнай- 
і л і 'ііісымалы инфрақүрылымы саласындағы уәкілетті
> іі мнгксттік органымен де келісіледі. Өтінуші немесе онын сенім 
іііидіргеп түлгасы жер учаскесін бөліп беруге талап етілетін 
іпінтмдсрді жеке-дара қамтамасыз етеді.

Қүрылыс объектісін орналастыруға таңдалған аумақта, 
і«\ іылуга немесе көшірілуге тиісті (соның ішінде жерді бөліп 
і і г р у  кезінде енеркәсіп орындарының санитарлық-қорғау 
іііімліһіна кіретін) түрғын үйлер, басқа да ғимараттар мен 
I. \ рі.іныстар, сондай-ақ инженерлік коммуникаңиялар және 
іми і.і і екпелер орналаскан жағдайда, тапсырыс беруші 

міі.іі ыпдарды өтеу талаптары туралы жылжымайтын мүлікке
....... . иелерінін эрқайсысымен жасалған шартты косымша

V іііиады.
ІІІартга сол кездегі бар қүрылыстарды, инженерлік 

і пммуиикаңияларды, жасыл екпелерді баска жерге ауыстырудың, 
і піпірудің нақты шарттары мен мерзімдері, күрылыс
і.урі ічушінін жылжымайтын мүлікті бүзуға байланысты барлық 
ііи.и ыпдарды өтеу жөніндегі міндеттемелері көрсетіледі.

Жер учаскесіне қүқық табыстау туралы облыстың 
ірггцубликалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның 
(оііііыстык маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы 
і і і г и і і м і н і ң  жобасында:

жсргс қүкык табысталатын заңды немесе жеке түлғаның
л иіуы;

жср учаскесінің нысаналы мақсаты;
• жср учаскесінің көлемі;
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- жерге құқьщтар тұрі, ауыртпалықтар, сервитуттар;
- учаске төлемақыға берілетін жағдайда жер учаскесін 

немесе жер пайдалану кұкығын сатып алу бағасы, жер учаскесін 
сатып алу-сату шарттарын жасасудың мерзімі мен шарттары;

- алып қойылатын учаскелердің өлшемдері кәрсетіле 
отырып, жерді алып қою, соның ішінде сатып алу арқылы алып 
қою жүргізілетін заңды немесе жеке тұлғаның атауы;

- әзге де шарттар болуға тиіс.
Шағын кэсігікерлік субъектілері ушін, кұрылыска арналған 

жер учаскесінің нысаналы мақсаты қызмет түрлеріне карамастан, 
үй-жайларға (қүрылыстар мен ғимараттарға) қызмет керсету 
ретінде белгіленеді.

Азаматтарға жеке түрғын үй қүрылысы үшін жер учаскелерін 
беру кезінде өтінімге:

- азаматта жеке түрғын үй кұрылысы үшін күқықтар 
табысталған жер учаскесінің бар немесе жоқ екендігі туралы 
анықтама (облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананын), ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) уэкілетті 
органы жеті күн мерзімде береді);

- азаматта жеке түрғын үйдің бар немесе жок екендігі туралы 
анықтама (жылжымайтын мұлікгі тіркеуді жүзеге асыратын 
орган жеті күн мерзімде береді) қоса тіркеледі.

Жеке түрғын үй күрылысы үшін жер учаскесін беру туралы 
етінім арнаулы есепке алынады жэне бөліп беруге арналған 
алаңдардың дайындалуына қарай қанағаттандырылады.

Қүрылысқа байланысты емес мақсатта жер учаскелерін беру. 
Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерінің меншікке немесе жер 
пайдалануға берілуіне мүдделі түлғаның өтініші негізінде 
облыстың (республикалык маңызы бар каланың, астананың), 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) уәкілетті органы 
(елді мекендерде сэулет жэне қала құрылысы органдарымен 
бірлесе отырып), сүралған жер учаскесінің жерге орналастыру 
жэне кала қүрылысы регламенттеріне сэйкес мэлімделген



иі.і' иіі.інм мақсаты бойынша пайдаланылу мүмкіндігін
.1111.1Ь I ЛІ ІДІ . І ,

Комнссияның корытындысы негізінде жерге орналастыру 
ііи>і)ііоі.і жоме жер учаскесіне тиісті қүқык табыстау туралы 
оплысгі.ің (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
ііудаіііи.ің (облыстық маңызы бар қаланың) жергіліісті атқарушы 
орі аіп.і шешімінің жобасы дайындалады.

Оралмандарға жер учаскелерін беру. Оралмандарға өзіндік 
қосалқы шаруашылык жүргізу, бағбандық жэне саяжай 
күрылысы үшін жер учаскелерін беру ауылдық елді мекендердің 
жерінен, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерден, 
пммиграциялық жер қорының, арнайы жер қорының жерінен 
жэне босалкы жерден уақытша өтеусіз жер пайдалану қүқығымен 
жүзеге асырылады.

Оралмандарға тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүрғізу 
үшіи жер учаскелерін беру ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерден, арнайы жер қорының, иммиграциялық жер қорының 
жерінен және босалқы жерден уақытша жер пайдалану 
қүқығымен жузеге асырылады.

Берілген жер учаскелері Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алғаннан кейін олардың жеке меншігіне өтеді. 
('онымен қатар, оралмандар мемлекеттік меншіктегі жер 
учаскелеріне қүкықтарды сауда-саттыкта (конкурстарда, 
аукциондарда) алуға қатыса алмайды.

Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне қүқықтар алу. Жер 
учаскелерін алуға күқығы бар азаматтардың лсэне мемлекеттік 
смес занды түлғалардың меншігіне мемлекеттік меншіктегі жер 
учаскелерін жеке меншікке беру өтеулі негізде жүзеге 
асырылады.

Жер учаскелерін азаматтардың жэне мемлекеттік емес заңды 
гүлгалардың меншігіне беру Жер кодексінде жэне Қазақстан 
1’еспубликасының өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларда 
тегіп лсүзеге асырылуы мүмкін. Жер кодесіне сэйкес, азаматтар



мен заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығынан баска мақсаттар 
үшін берілетін жер учаскелерінің мөлшері кызметтің осы 
түрлеріне жер бөліп берудін Қазақстан Республикасының 
зандарында белгіленген тэртіппен бекітілген нормалар бойынша 
не сәулет-қала күрылысы және (немесе) қүрылыс қүжаттамасына 
сэйкес айкындалады.

Жер учаскелері Қазакстан Республикасының азаматтарына 
жеке меншікке мынадай мөлшерде тегін беріледі:

1) ауылдық жерлерде өзіндік қосалқы шаруашылық (үй 
маңындағы жэне егістік телімдерді коса алғанда) жүргізу үшін - 
суарылмайтын жерде 0,25 гектар жэне суармалы жерде 0,15 
гектар;

2) жеке түрғын үй кұрылысы үшін - 0,10 гектар;
3) бағбандық, сондай-ақ саяжай құрылысы үшін - 0,12 гектар.
Жер учаскелерінің аталған мақсаттар үшін қайталап тегін

беруге жол берілмейді.
Жеке немесе мемлекеттік емес заңды түлға бұрын озіне жер 

пайдалануға берілген жер учаскесін жеке меншікке сатып алуға 
ниет білдірген жағдайда, осы тұлға облыстың (республикалық 
маңызы бар каланың, астананың), ауданның (облыстык маңызы 
бар қаланың) жергілікті атқарушы органына өтініш береді.

Өтінішке:
- жер учаскесіне күқықты куэландыратын күжат немесе 

құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;
- салық төлеуші куәлігінің көшірмесі;
- бюджеттің алдында берешегі бар немесе жоқ екендігі (жер 

салығы жэне (немесе) жер учаскелерін пайдалану толемақысы) 
туралы салық органының анықтамасы;

- жер учаскесімен мәміле жасасуға кедергі келтіретін 
ауыртпалықтардың жок екендігі туралы жылжымайтын мүлік 
орталығынан аныктама;

- заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы , куэліктің 
кошірмесі қоса беріледі.



'Кг|і учаскосі орналасқан жердегі облыстың (республикалық 
м . і м і . і іі.і пар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы
и.ір милпың) уәкілетті органы жер учаскесін кадастрлык 
і \ /к.111 ама бойынша сәйкестендіреді, жер учаскесіиің кадастрлық 
(оагалау) құнын бекітеді жэие жер учаскесіне жеке меншік 
күкі.ігып беру туралы шешімнің жобасын дайындайды.

Жер учаскесін меншікке беру туралы шешім жер 
ііпіідаланушы жергілікті атқарушы органға жазбаша нысанда 
о‘і іиіш берген күннен бастап бір ай мерзімде қабылдануға тиіс.

Жер учаскесі орналасқан. жердегі облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстык маңызы 
бар қаланың) уәкілетті органы сатып алушымен жер учаскесін 
сатып алу-сату шартын жасасады жэне оған қол кояды.

Жер учаскесін алған сатып алушы шартта белгіленген 
мерзімде төлемақы жасау жөніндегі міндеттемелерді 
орындамаған жағдайда, сатушы берілген жер учаскесінің 
іолемақысын немесе сол жер учаскесін кайтарып беруді талап 
етуге күқылы.

Сатып алушы берілген жер учаскесіне төлемакы жасау 
жөиіндегі міндеттемелерді шартта белгіленген мерзімде 
орындамаған жағдайда эрі шартта өзгеше көзделмесе, учаскеге 
төлемақы жасалуға тиісті кұннен бастап сатып алушы 
төлемакыны жасаған күнге дейінгі мерзімі өткен сомаға 
тұрақсыздық айыбы төленуге тиіс. Тұрақсыздық айыбының 
мөлшері Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкінің қайта 
қаржыландыру ресми ставкасы негізге алына отырып есептеледі.

Мемлекет меншігіндегі жер учаскесін төлеу мерзімін үзартып 
сату кезінде, сатып алушы сатып алу-сату шартында белгіленген 
мерзімде телем жасауға тиіс. Сатып алушы төлеу мерзімі 
ұзартылып сатылған жер учаскесі үшін сатып алу-сату шартында 
белгіленген мерзімде кезекті төлем жасамаған кезде, егер шартта 
өзгеше кезделмесе, сатушы шартты орындаудан бас тартуға жэне 
сатылған жер учаскесін қайтарып алуды талап етуге құқылы,
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бұған сатып алушыдан алынған төлем сомасы жер учаскесінің 
сатып алу бағасының жартысынан асып түскен жағдай 
қосылмайды.

Төлеу мерзімі үзартылып сатылған жер учаскесіне қатысты 
оның сатып алу бағасы толық төленгенге дейін мэміле жасасуға 
тыйым салынады. Жер учаскесін төлеу мерзімін үзартып сатқан 
кезде, сатып алушыға сатып алу-сату шарты негізінде берілетін 
жер учаскесіне күкықты куэландыратын қүжатқа, учаскені 
кепілге беруді қоспағанда, мэміле жасасуға тыйым салынатыны 
туралы тиісті жазба жасалады. Төлеу мерзімі үзартылып сатылған 
жер учаскесін кепілге салуға оның сатып алу бағасының кемінде 
елу проценті толенгеннен кейін жол беріледі.

Толеу мерзімі үзартылып сатылған жер учаскесімен мэміле 
жасасуға шектеулер жер учаскесін сатып алу-сату шартында 
жэне жер учаскесіне қүкықты куэландыратын күжатта 
корсетіледі. Жер учаскесін сатып алу бағасын телеу туралы 
қүжат сатып алу-сату шартындағы жэне жер учаскесіне күкыкты 
куәландыратын қүжаттағы осы шектеуді алып тастауға негіз 
болады.

Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне қүқықтарды сауда- 
саттыкта (конкурстарда, аукциондарда) гшу. Мемлекетпк 
меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелері 
немесе жер учаскесін жалдау күкығы сауда-саттықта 
(конкурстарда, аукпиондарда) сату объектісі болуы мүмкін.

Сауда-саттық дегеніміз -  жер учаскесін немесе жер учаскесін 
жалдау күқығын сатудың аукцнондык, конкурстық нысаны. 
Сауда-саттықгың екі эдісі және екі нысаны қарастырылған. 
Әдістері: сауда-саттықтың агылшындық эдісі -  бастапкы баға 
алдын ала хабарланған қадаммен неғүрлым жоғары баға үсынған 
бір қатысушы калған сэтке дейін кетерілетін сауда-саттық әдісі 
жэне сауда-саттықтың голландтық эдісі - -  бастапқы баға 
хабарланған қадаммен катысушылардың бірі хабарланған баға 
бойынша объектіні сатып алуға келіскен сәтке дейін темендейтін
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г, і і ,  іі іі,іь пдіеі. Иысандары: Конкурс жэне аукцион болып 
і пч.і'і.і іы Коіікурс дегеніміз -  сатып алынатын жер учаскесін 
п ііі і.іімиуді.іц ноғ.үрлым қолайлы жағдайларын ұсынған жеке
■ 'ін сніды гүлгаларға жер учаскесін немесе жер учаскесін 
•і ггі.іу ісүқмі ын бес жылға дейін бөліп төлеп сатуға бағытгалған 
г.іуда гатгықты еткізу тэсілі. Ал аукцион дегеніміз -  сауда- 
г.ігіііікқа қатысушылардыц арасындағы ашык бэсекелестікті 
камгамасыз ететін жеке жэне заңды түлғаларға жер учаскесін 
нгмоое жер учаскесін жалдау қүқығын сатуға бағытталған сауда- 
гатгықты өткізу тэсілі.

Мемлекет сауда-саттыкта (конкурстарда, аукциондарда) 
сатқан кезде жер учаскесінің немесе жер учаскесін жалдау 
күқығының ең төменгі бағасы Қазақстан Республикасының Жер 
кодексінде белгіленген олардың қүзыреті шегінде облыстың 
(республикалық маңызы бар каланың, астананың), ауданның 
(облыстык маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөніндегі 
улкілетті органы белгілеген кадастрлық (бағалау) күнынан төмен 
болуы мүмкін емес:

Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау күқығын сату 
женіндегі сауда-саттыкты үйымдастыруға жэне откізуге арналған 
шарт сатушы мен үйымдастырушы арасында жасалады жэне:

1) сауда-саттыққа қойылатын объектілердің тізімін;
2) сауда-саттықты өткізудің шекті мерзімін;
3) эрбір объектіні сату кезінде сауда-саттыкты еткізу эдісін;
4) үйымдастырушыға берілетін эрбір объект бойынша 

күжаттардың тізбесін;
5) сауда-саттыққа дайындық жэне оны еткізу барысы туралы 

үйымдастырушы есептілігінің кезеңділігі мен нысанын;
6) тараптардын өзара міндеттері жэне мүліктік 

жауапкершілігін;
7) үйымдастырушының сыйакы алу мелшері мен шартын 

жэне сатушымен езара есеп айырысу тэртібін;
8) шарттың қолданылу мерзімін жэне оны бүзу шарттарын;
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9) тараптардың шартты орындамағаны немесе тиесілі 
орындамағаны үшін айыппүл санкпияларын қамтуы тиіс.

Сатушы жеке меншікке сатылатын немесе жер учаскесін 
жалдау қүқығы сатылатын жер учаскесі бойынша кажетті 
қүжаттаманы сауда-саттьщты үйымдастырушыға үсынады. 
¥йымдастырушы сыйақысының мөлшері әрбір сатылған 
объектінің сату бағасының 5 пайызынан аспайды жэне сатушы 
қаражатының есебінен төленеді. ¥йымдастырушы деғеніміз -  
меншік иесі немесе ол мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға 
сэйкес ол белғілеген, жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау 
қүқығын сату жөніндегі сауда-саттықты дайындауды жэне 
өткізуді жүзеге асыратын үйым.

Шетелдік азаматтар, азаматтығы жок адамдар және шетелдік 
занды тұлғалар, егер сауда-саттыққа шығарылатын жер учаскесі 
немесе жер учаскесін жалдау қүқығы жер заңнамасына сэйкес 
көрсетілген түлғалардың жеке меншік қүқығында немесе жалдау 
қүқығында бола алатын болса, сауда-саттықка қатыса алады.

Мыналар:
1) мемлекеттік заңды түлғалар;
2) сауда-сатгықты үйымдастырушы;
3) аукңионшы;
4) алдыңғы сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) 

жеңіп шыққан, бірак жасалған шарттың ережелеріне сэйкес 
сатып алынған жер учаскесі (жер учаскесін жалдау қүкығы) үшін 
есеп айырыспаған түлғалар конкурсқа, аукционға қатысушылар 
бола алмайды.

Сауда-саттықтың аукциондық нысаны жэне аукциои өткізуге 
дайындық.

Аукционды откізуге дайындық мынадай тэртіппен жүзеге 
асырылады:

1) жергілікті өкілді орган бекіткен тізбеге сәйкес аукционға 
шығарылатын жер учаскелерінің жэне жер учасқесін жалдау 
қүқығының тізімі анықталады. Сауда-саттыкта (конкурстарда,
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і і нііиіі 'і.ірдп) сіпуі а ұсынылатын жер учаскелерінің немесе жер 
' і і и'  н.'|іііі Жіілдау қүқыктарының тізбесін жергілікті атқарушы 

"I и .ні (кмігілсйді және жергілікті өкілді органның тиісті 
ііі' ііимімпі (юкітіледі;

') .ірііір жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау құқығын 
і .і і у .ідіоі ііныкталады;

() орбір жер учаскесінің немесе жер учаскесін жалдау 
і' укі.м і і і н ы ң  басташсы жэне ең төменгі бағасы анықталады. Ең 
іомеіім баға сауда-саттык эдістеріне қарай анықталады: сауда- 
га і іыктың ағылшындык әдісі кезінде бастапқы баға ең төменгі 
Гілгаға тең болады жэне сауда-саттықтың голландтык эдісі кезінде 
басгапқы баға ең төменгіден кемінде жүз рет асып түсуі тиіс;

4) кепілдік жарнаның мәлшері жэне оны енгізу тэртібі 
лпықталады. Аукңионға қатысуға арналған кепілдік жарна 
аукционға шығарылатьш барлық объектілер үшін бірдей 
молшерде белгіленеді жэне мынадай әдістемелердің бірі 
(юйынша есептеледі: эрбір объект бойынша объектінің бастапқы 
бағасының 5 пайызы анықталады, сауда-саттықтың ағылшындык 
эдісі бойынша аукционға шығарылған объектілердің ішінен 
объектінің ең аз бастапқы бағасы немесе сауда-саттықтың 
голландтық эдісі бойынша, аукционға шығарылған әрбір 
объектінің бастапқы бағасының 30 пайызына тең олшемнің ең 
азы анықталады;

5) аукцион өткізілетін күн белгіленеді;
6) аукцион өткізу туралы хабарлама жарияланады. Бүл 

хабарлама аукцион өткізілетін күнді, уақытты, орынды жэне 
оның шарттарын; учаскенің мекен-жайы мен орналасқан жерін, 
оның алаңын жэне жер учаскесін сату шарттарын; иеліктен 
алынатын күқықтың (меншік қүқығының немесе жер учаскесін 
жалдау күқығының) түрін; жер учаскесіне түсетін барлық 
қиындықтар (шектеулер) тізбесін; жер салығының немесе жалдау 
ақысының мөлшерін; сауда-саттыққа қатысуға арналған етінімге 
қоса берілетін сатып алушы үсынатын кұжаттардың тізбесін;



өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімін; төлемнің бастапқы 
бағасын, нысаны мен шарттарын қамтуға тиіс.

Аукиионға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған 
күннен бастап жүргізіледі жэне аукцион басталғанға дейін бір 
сағат бүрын аякталады.

Сатуға арналған жер учаскесі:
белғілі бір жерде жер учаскесінің шекарасы айқындалғаннан 

жэне белгіленгеннен;
жер учаскесінің нысаналы мақсаты және оның кадастрлық 

(бағалау) күны анықталғаннан;
құрылыс объектілерін инженерлік-техникалық қамтамасыз 

ету желілеріне қосудың техникалык шарттары анықталғаннан;
сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) өткізу 

қабылданғаннан;
сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) өткізу туралы шешім 

гуралы хабарлама жарияланғаннан кейін сауда-саттыққа 
шығарылады.

1.2. Жерге меншік қүқығын және басқа да 
қүқықтарды тоқтату негіздері

Жерге меншік қүкығын және басқа да күқыктарды тоқтату 
негіздері ерікті немесе мәжбүрлі түрде болуы мүмкін. Бүл 
негіздер ЖК 81-бабында көрсетілген. Жер учаскесіне жеке 
меншік қ ұ к ы ғ ы  немесе жер пайдалану құқығы келесі ерікті 
негіздер бойынша токтатылады:

1) меншік иесі - жер учаскесін немесе жер пайдаланушы жер 
пайдалану құкығын иеліктен шығарып басқа тұлғаларға берген 
жағдайда. Меншік иесі немесе жер пайдаланушы азаматтық 
құқықтық мәмілелер негізінде оз жер учаскесіне күкығын 
окшаулауына болады.

2) меншік иесі меншік құқығынан немесе жёр пайдаланушы 
жер пайдалану құқығынан бас тартқан жағдайда. Меншік иесі



і н мссс жер пайдаланушы бұл туралы жария етіп, не жер 
ушскссінс қатысты езіне тиесілі күқықтарын сақтау ниетінсіз 
олардан бас тартатынын айқын білдіретін басқа да іс-эрекет 
жасап, озіне тиесілі жер учаскесіне меншік кукығынан немесе 
лсер пайдалану кұқығынап бас тарта алады.

Уақытша жер пайдалану құқығынан немесе жеке меншіктеғі 
жср учаскесін уақытша пайдалану кұқығынан бас тарту жалдау 
шартын немесе өтеусіз уақытша жер пайдалану туралы шартты 
юқтату үшіы белғіленғен тәртіппен жүзеғе асырылады.

Жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы 
меппіік немесе жер пайдалану қүқыктарынан бас тартқанын 
аііқын білдіретін іс-әрекет жасаған жағдайда (басқа жақка кету, 
учаскені ұзақ уақыт бойы пайдаланбау жэне басқалар), жер 
кадастрын жүргізетін органдар жылжымайтын мүлікке 
қүқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға 
хабарлай отырып, бүл учаскені иесіз мүлік ретінде есепке алады.

Иесіз мүлік ретінде есепке алынған күннен бастап бір жыл 
өткеннен кейін тиісті атқарушы орған жер учаскесін мемлекеттік 
меншікке түсті деп тану туралы талаппен сотқа жүгіне алады. Сот 
шешімі бойынша мемлекеттік меншікке түсті деп танылмаған 
иесіз жер учаскесін қалдырып кеткен оның меншік иесі немесе 
жер пайдаланушысы иеленуге, пайдалануға және билік етуге 
қайтадан алуы не ол алу мерзімінің өтуі себепті меншікке немесе 
жер пайдалануға алынуы мүмкін.

Иесіз мүлік ретінде есепте болған кезінде мүндай учаске 
басқа түлғаға уақытша жер пайдалануға берілуі мүмкін.

Жер учаскесіне жеке меншік құкығынан немесе жер 
пайдалану құқығынан ерікті түрде бас тарткан кезде, жер 
учаскесі меншік иесінің немесе жер пайдаланушының нотариат 
куэландырған жазбаша өтініші жер учаскесін иесіз мүлік ретінде 
есепке алуға негіз болып табылады.

Жер учаскесі меншік иесінің немесе жер пайдаланушының 
аталған жер учаскесін иесіз мүлік ретінде есепке алынған күннен



бастап бір жыл ішінде қайтадан меншікке немесе жер 
пайдалануға алуға құқығы бар.

Иесіз мүлік ретінде есепке алынған күннен бастап бір жыл 
өткеннен кейін тиісті атқарушы орган жер учаскесін мемлекет 
меншігіне түсті деп тану туралы шешім қабылдай алады.

3) жер учаскесіне меншік қүкығынан немесе жер пайдалану 
күқығынан ҚР заң актілерінде көзделген өзге де жағдайларда 
айырылған ретте токтатылады. Мысалы: Жеке түлғаның қайтыс 
болуы. Заңды түлғаның қызметінің тоқтатылуы, т.б.

Сонымен қатар, аталған негіздерден басқа жер пайдалану 
қүқығы келесі негіздерде бойынша тоқтатьшады

1. учаске берілген мерзімнің өтуі;
2. жер учаскесі кепілде түрған жағдайларды коспағанда, жер 

учаскесін жалға беру шартының немесе етеусіз уақытша лсер 
пайдалану шартының мерзімінен бүрын тоқтатылуы;

3. жер пайдаланушыға қызметтік жер телімін берумен 
байланысты туындаған еңбек катынастарының тоқтатылуы. 
(Жер кодексінің 41-бабы).

1.3. Жер учаскесін альш (сатып алу) қою, 
түрлері және тәртібі

Жер учаскесін алып қою мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады. 
Оның келесі түрлері бар :

1. Жеке меншік иесінен немесе жер пайдаланушыдан жер 
учаскесі мемлекеттік қажеттіктер ұшін сатып алуды қоса алғанда, 
алып қойылған болса;

2. Меншік иесінің немесе жер пайдаланушының 
міндеттемелері бойынша жер учаскесінен немесе л<ер пайдалану 
құқығынан өндіріп алу лсұргізілген болса;

3. Мақсатына сай пайдаланылмай отырған немесе Қазақстан 
Республикасының зандарын бұза отырып пайдаланылып лсүрген 
жер учаскесі меншік иесінен немесе л<ер пайдаланушыдан 
мэжбүрлеп алып қойылған болса;
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I 1’іідиоактивті ластануға ұшыраған жер учаскесін, құны тең 
■м|і учаскссі беріле отырып, меншік иесінен немесе жер 
м.піллііііпушыдан алып қойған болса;

'> Горкілснген жағдайда.
Жнлпы жер кұкығы теориясында жерді алып кою эртүрлі 

і к' 11 ідс түсіидіріледі.
1) жер құқығының институты ретінде,
2) жерге меншік құқығы мен жер пайдалану кұқының 

тоқтатылуының негізі ретінде,
3) жер қорын басқару функциясы ретінде,
4) жауапкершілік шарасы ретінде.
Жер кұқығыньщ институты ретінде -  жерді алып коюмен 

жопе оның салдарын туындайтын құқыктық катынастарды 
роттейтін нормалардың жиынтығын күрайды.

Жерге меншік құқығы мен жер пайдалану кұқығының 
юқтатылу негізі ретінде -  бұл заттық құқықтардың күштегі 
ЮҚтатылуы. Бүл ретте алып қоюдың барлығы аталмыш 
күқықтардың тоқтатылуына негіз болмайды.

Жер корын басқару фукциясы ретінде -  мемлекеттік 
органдардың меншік құқығын немесе жер пайдалану кұқығын 
опы қайта бөлу мақсатында тоқтатуға негізделген заңи маңызы 
бар эрекеттерінің жиынтығы.

Жауапкершілік шарасы ретінде, жер учаскесін алып қою жер- 
күкықтық жауапкершілік жүйесінде ерекше жағдайларда 
қолданылады. Жер күқықтық жауапкершідік жер заңдарының 
талаптарын жүйелі түрде бұзған жағдайларда қолданылады.

Жер учаскесін алып қоюмен байланысты құқықтық 
қатынастар өзінің мазмүны бойынша өте күрделі қатынастар 
жсше өзіне тән ерекшеліктері де бар.

Біріншіден, жер учаскесін алып қоюдың міндетті субъектісі 
момлскеттік орган болып табылады (жергілікті атқарушы 
оргапдар немесе сот органдары). Бүл ретте егер жер учаскесін 
іілып қоюдың міндетті субъектісі болып аткарушы биліктің
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мемлекеттік органдары танылса, онда қандай құкықтык 
қатынастар экімшілік құқықтық қатынастар болып табылады.

Екіншіден, жер учаскесін алып кою кешенді құқықтық 
қатынастарды тудырады. Олар, жер құқықтык қатынастар, 
экімшілік құқыктық қатынастар, азаматтық құқықтық
қатынастар, тұрғын ұй қатынастары жэне әлеуметтік қатынастар.

Үшіншіден, жер учаскесін алып қою көп жағдайда аты айтып 
тұрғандай еріксіз, мэжбұрлеу арқылы жүзеге асырылады. Яғни 
жер учаскесінің меншік иесінің немесе жер пайдаланушының 
еркінен тыс алынып койылады жэне күштеу сипатына ие болады.

Жер учаскесін алып қоюмен байланысты кұкыктық 
қатынастардың катысушылары болып занда көрсетілген 
кұқықтар мен міндеттерді иеленуші құқық субъектілері ғана бола 
алады. Бүл орайда мүндай құкықтық катынас субъектілерінің 
барлығын жер учаскесін алып қоюдың субъектілері ретінде 
қарауға болмайды. Мысалы жер учаскесін алып қою кезінде 
делдалдық қызмет аткару негізінде (техникалық немесе өзге де 
көмек көрсетушілер) кұқыктық қатынастарға қатынасушылар 
субъект ретінде танылмайды. Жер учаскесін мемлекет 
қажеттіктері ушін алып қою кезінде алып қою проңесі белгілі бір 
атқарушы органның қатысуымен жұргізіледі.

Кез келген құкықтық катынастарға кемінде екі субъект 
қатысуы тиіс. Жер учаскесін алып қоюды жүзеге асыратын 
субъектілерді былайша ажыратуға болады:

- экімшілік тэртіп аркылы жер учаскесін алып қою -  ол 
атқарушы биліктің эртүрлі деңгейіндегі мемлекеттік 
органдармен, яғни солардың шешімімен және қатысуымен жүзеге 
асырылатын алып қою. Мұнда меншік иесі мен жер 
пайдаланушыдан жер учаскесін мемлекет қажеттіктері үшін алып 
қою және радиоактивті ластануға үшыраған жерлерді алып қою 
жатады;

жер учаскесін сот тәртібімен алып қою -  жер учаскесін 
алып қою тек сот тэртібімен ғана жүзеге асырылатындығын



'м . н|" іі /Кгр учаокееінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы 
" "іі гиічші жор учаскесін мақсатына сэйкес пайдаланбаса 
Н'міч г ыңдіірды бұза отырып пайдаланса, сонымен қатар, жер 

'і.іі і ' і і і.іріколепі ои жағдайда жер сот тэртібімен алынады. Жер 
•і(н і гоіп момлокеттік қажеттіктер үшін алып қою кезінде меншік 

нгі і үсыпылған шарттармен келіспесе, алып қою процесі сот 
ырі іііімсп жүзеге асырылады.

< 'ош.імен қатар, жер учаскесін алып қою қатынастырының 
і уіп.октілік кұрамы жер учаскелерін алып қою негіздеріне де 
ііколей байланысты болады. Әкімшілік тэртіп арқылы жер 
үчіюкееін алып қою көптеген мемлекеттік органдардың қатысуын 
қажот отеді. Мысалы, жер учаскесін мемлекет кажеттіктері үшін 
I и.ііі қою кезінде міндетті субъектілер болып: қүзіретті орган; 
,іч'Р учаскесін алып қоюға мүдделі субъектілер (министрліктер, 
иодомствалар, заңды жэне жеке тұлғалар); алынып қойылатын 
і гр учаскесінің меншік иелері немесе жер пайдаланушылар; жер 

рггурстарын баскаруға байланысты аумақтық комитеттер; 
кгргілікті сэулет жэне кала қүрылысы органдары; аумактық 

қоршаған ортаны қорғау басқармасы; санитарлық 
іпидемиологиялық органдары; өрт қауіпсіздігі органдары, т.б.

Жер учаскесін алып коюды эртүрлі негіздер бойынша жіктеп 
қарастыруға болады:

Қайтарымдылық сипатына қарай жер учаскесін алып коюды 
екі санатқа бөліп карастыруға болады:

жер учаскесінің меншік иесіне немесе жер пайдаланушы 
келтірілген шығындардың барлығын өтеу арідылы. Бұған жер 
учаскесін меншік иесінен немесе жер пайдаланушыдан мемлекет 
қажеттіктері үшін алып қою, мақсатына сэйкес пайдаланылмаған 
помесе заңдарды бұза отырып пайдаланылған жер учаскесін 
алып қою, тең келетін жер учаскесін бере отырып радиоактивті 
лаотануға ұшыраған жер учаскесін алып қою;

жер учаскесін ақысыз, яғни кайтарымсыз алып кою. Ол 
мепшік иесі мен жер пайдаланушының міндеттемелері бойынша
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жер учаскесінен немесе жер пайдалану құқығынан өндіріп алу 
немесе тәрікелеу.

Жер учаскесін алып коюдың маі<сатына карай мынадай 
топтарға жіктеуге болады:

жер учаскесін алып қоюдың жауапкершілік шарасы 
ретінде жұзеге асырылуы. Жер учаскесін меншік иесі мен жер 
пайдаланушының міндеттемелері бойынша алып коюда жерді 
алып қою міндеттемені орындамағаны үшін азаматтық қүкықтық 
санкция ретінде қолданылады. Меншік иесінен немесе жер 
пайдаланушыдан жер учаскесін заңда керсетілген белгілі бір 
мерзім ішінде пайдаланбағаны немесе зандарды бүза отырып 
пайдаланғаны үшін алып кою жер қүкыктық жауапкершілік 
болып табылады. Меншік иесінің немесе жер пайдаланушының 
жер учаскесін тэрікелеу қылмыстық қүқыктық жауапкершілік 
шарасы ретінде жүзеге асырылады.

меншік иесі мен жер пайдаланушыдан жер учаскесін 
алып қою ешқандай да жауапкершілік шараларын көздемейді, ол 
тек қана мемлекеттің қажеттіктерін қанағаттандыру үшін жүзеге 
асырылады. Бүл жер учаскесін мемлекет қажеттіктер үшін алып 
қою немесе төтенше жағдайлар кезінде жер учаскелерін меншік 
иесі мен жер пайдаланушылардын уақытша алып кою.

Жер учаскесін алып коюдың келесі жіктелуі оның 
субъектілеріне байланысты болады.

жер учаскесін мэжбүрлі түрде алып қоюды сот тэртібі 
арқылы жүзеге асырылуы; Меншік иесі мен жер пайдаланушыдан 
жер учаскесі сот тэртібі аркылы тек жер учаскесін тэркілеген 
жағдайда жэне жер учаскесін мақсатына сэйкес пайдаланбағанда 
немесе заңдарды бүза отырып пайдаланғанда ғана міндетті түрде 
жүзеге асырылады. Жер кодексінің 95-бабында заң актілерінде 
көзделген жағдайларда, қылмыс немесе өзге де құкық бұзушылық 
жасағаны үшін меншік иесінен немесе жер пайдаланушыдан жер 
учаскесі сот тэртібімен санкция түрінде өтеусіз алынып қойылуы 
мүмкіндігі қарастырылған.
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иг|і учаскесін мэжбүрлі түрде алып қоюды экімшілік тэртібі 
іркыні.і жүчеге асырылуы; Жер учаскесін мақсатына сэйкес 
іі.і11 і.іп;іін)агаіі нсмесе заңдарды бүза отырып пайдаланған 
мг11111ік иссі меи жер пайдаланушыдан жер учаскесін алып қою 
НІІМІІІІ.ІІІК синаттағы сот тәртібімен жүзеге асырылады. Меншік 
іі' псрііісіі иемесе жер пайдаланушыдан жер учаскесін мақсаты 
Гіпііыіііпа пайдаланбағаны немесе заңдарды бүза отырып
и.ііідлланганы үшін алып қою жер ресурстарын басқару жөніндегі 
лумактык органның талап арызы бойынша сот тәртібімен 
жүргізіледі

Жсрді мемлекеттік мүқтаждары үшін келесі жағдайларда 
қліітарып алуға болады:

1) халықаралық міндеттемелер;
2) қорғаныс қажетіне, ерекше қорғалатын табиғи аумактарға, 

гауықтыру, рекреациялык жэне тарихи-мэдени мақсатка арнап 
жор беру;

3)учаскенің астынан пайдалы қазбалардың кен орнының (кен 
і лралғандарынан баскасы) табылуы;

4)жол салу, элеггр тарату, байланыс желілері мен 
млгистральды қүбырларды тарту, сондай-ақ осы объектілерді 
орналастырудың басқа мүмкін нүсқалары болмаған кезде 
мсмлекеттік маңызы бар басқа да объектілер салу;

5) ісүлау (кирау) қаупі бар апатты жэне ескірген түрғын 
үйлердібүзу;

6)қалалар мен өзге де елді мекендердің бас жоспарлары, 
аумақты аймактарға бөлу схемалары жэне белгіленген тэртіппен 
бекітілген өзге де қала күрылысы немесе жерге орналастыру 
күжаттамасы негіз болып табылады.

Жер учаскесін мемлекет қажеттіктері үшін алып қоюдың 
міндетті жэне факультативті сатыларын бөліп қарастырады Ол 
міпдетті сатылардың қатарына:

1. дайындық сатысын;
2.жер учаскесін сатып алу туралы птешім қабылдау сатысы;
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З.жер учаскесінің меншік иесімен немесе мемлекеттік емес 
жер пайдаланушымен сатып алу жағдайларымен келістіру 
сатысы.

Факультативті саты жер учаскесін сатып алу туралы талапты 
сотта қарауды білдіреді. Жер учаскесін мемлекет қажеттіктері 
ұшін алып қою сатылары бірінен кейін бірі кезегімен жүзеге 
асырылуы тиіс.

Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше 
көзделмесе, сатып алу туралы шешім қабылдаған орган жер 
учаскесінің меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушыға бұл жөнінде учаскені сатып алудан кемінде бір 
жыл бұрын жазбаша түрде хабарлауға тиіс. Ал Алматы жэне 
Астана қалалары үшін кемінде үш ай бүрын хабарлауы тиіс. Осы 
мерзім ішінде жер меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 
ортасында келесі сүрақтар шешілуі тиіс:

1. Шығынды қандай түлға өтейді.
2. Оның сомасының етеу мөлшері қандай болуы тиіс.
3. Жер қандай уакытта босатылуы тиіс. т.б.
Мемлекеттік мүқтаждар үшін жер алынғанда шығындарды

өтейтін түлға болып танылмайды оны өтеуге жер кімнің 
пайдасына берілді сол түлға өтеу керек.

Мемлекеттік мүқтаждарға сатып алынатын жер учаскесінің 
бағасын айқындау кезінде

1. жер учаскесіпің немесе оған қүқықтардың нарықтық күны.
2. жер учаскесінде орналасқан жылжымайтын мүліктің 

нарыктық қүны.
3. үшінші түлғалар алдындағы міндеттемелердің мерзімінен 

бүрын тоқтатылуына байланысты өздері шеккен шығындар.
4. жер учаскесінен айырылуына байланысты меншік иесіне 

немесе жер пайдаланушыға келтірілғен барлық шығын қосылады.
Егер тараптар бірыңғай келісімге келмесе сот органдары 

шығындарды өтеу мөлшерін, қайтарып алудый күнын анықтауға 
күкылы.
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І'іі'Р мепшік иесі немесе жер пайдаланушы өз 
м11і./и■ і ісмслсріи орындамай отырса оның жер учаскесі оның 
Һі ірьпдары  Гюііынша ондіріліп алынады. Меншік иесінің немесе
■ і ■ Р  іііііідалаиушының міндеттемелері бойынша жер учаскесінен 
иомсіч' жср пайдалану құқығынан өндіріп алу кезінде меншік 
ікчіиің иемесе жер пайдаланушының жер учаскесіне меншік 
қүқміъі немесе жер пайдалану кұқығы Қазақстан 
Рсспубликасының заңдарында көзделген тэртіппен меншік 
қүқыгы немесе жер пайдалану қүкығы ауысатын түлғанын алып 
қойылған жер учаскесіне меншік қүқығы немесе жер пайдалану 
қүқығы туындағаи кезден бастап тоқтатылады.

Кепілге берушінің етініші бойынша сот дәлелді себептер 
болған кезде (дүлей апат және өзге де төтенше жағдайлар), 
сондай-ақ ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер кепілге 
салынган жағдайда, кепілге салынған жер учаскесінен (жер 
пайдалану күқыгынан) өндіріп алу туралы шешімде оның 
сатылуын бір жылға дейінгі мерзімге кейінге қалдыруға қүкылы. 
Бүл жагдай өндіріп ату жағдай Азаматтык заңнамамен реттеліп 
отырады. Мысалы: Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы заңға 
сэйкес жер учаскесі оның иесінін қарыздары бойынша үш тәсіл 
арқылы өндіріліп алынады:

1. Сот органдарының шешімімен
2. Сауда саттык негізінде
3. Соттан тыс тэртіпте
Жерді нысаналы мақсатына сай емес пайдаланған жерді 

қайтарып алуы. Ауыл шаруашылығы өндірісіне не тұрғын 
құрылысы мен өзге де қүрылыска арналған учаске, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында неғүрлым үзақ мерзім 
көзделмесе, бір жыл ішінде тиісті мақсатында пайдаланылмаған 
жағдайларда жер учаскесі меншік иесінен және жер 
пайдаланушыдан алып қойылуы мүмкін. Бүл кезеңге учаскені 
игеруге қажетті уакыт, сондай-ақ дүлей апаттар салдарынан 
немесе осылайша пайдалануға мүмкіндік бермеген өзге де мэн-



жайларға байланысты учаскені максаты бойынша пайдалану 
мүмкін болмаған уақыт кірмейді. Жер учаскесін алып қою туралы 
талап-арыз меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға талап-арыз 
қойылғанға дейін кемінде бір жыл бұрын учаскені мақсаты 
бойынша пайдалану қажеттіғі туралы жазбаша ескерту 
жасалғаннан кейін жэне осы уақыт ішінде жер учаскесінің 
меншік иесі не жер пайдаланушы учаскені мақсаты бойынша 
пайдалану жөнінде қажетті шаралар қолданбаған жағдайда ғана 
берілуі мүмкін. Сот шешімімен учаскені меншік иесінен немесе 
жер пайдаланушыдан алып қойған жағдайда жер учаскесіне 
меншік қүқығы немесе жер пайдалану қүқығы Қазақстан 
Республикасының азаматтық іс жүргізу жэне атқарушылық 
заңдарында белгіленген тэртіппен ашық сауда-саттықта 
сатылады. Сатудан түскен сома, учаскені алып қою шығыстары 
шегеріле отырыи, бүрынғы меншік иесіне немесе жер 
пайдаланушыға төленеді. Бір жыл ішінде кемінде үш рет сауда- 
саттыққа шығарудан кейін ондай жер учаскесін немесе оларға 
жер пайдалану қүкығын сату мүмкін болмаған жағдайда жер 
учаскесі сот шешімімен арнайы жер қорына қосылады.

Қазакстан Ресгіубликасының заңдарын бүза отырып 
пайдаланылған жер учаскесін меншік иесі мен жер 
пайдаланушыдан алып қою. Егер учаскені пайдалану Жер 
кодексінде немесе Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында белгіленген жерді үгымды пайдалану ережелерін 
өрескел бүза отырып жүзеге асырылса, атап айтқанда, егер учаске 
нысаналы мақсатына сэйкес пайдаланылмаса немесе оны 
пайдалану ауыл шаруашылығы жері күнарлылығының едэуір 
төмендеуіне не экологиялық жағдайдың едәуір нашарлауына экеп 
соғатын болса, Қазақстан Республикасының экімшілік қүқық 
бүзушылық туралы заңдарында көзделғен жазалау шаралары 
қолданылғаннан кейін жер учаскесі меншік иесінен жэне жер 
пайдаланушыдан алып қойылуы мүмкін. Жер учаскёеін алып қою 
туралы талап-арыз Қазақстан Республикасының экімшілік қүқық
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", ...... . іуралы заңдарында көзделген жазалау шаралары
і " і і 111і.іііі .пііі.ін, галап-арыз беруден кемінде үш ай б.үрын 
і' нііііі іпч іпе иемесе жер пайдаланушыға Қазақстаи 

Гі і 1 1 ■иліікасы заңдарының бұзылуын жою кажеттігі туралы 
і і інаша есксрту жасалғаннан кейін ғана жэне осы мерзім ішінде
..... . пссі псмесе жер пайдаланушы учаскені пайдалану кезінде

І' ,і іақс іап Республикасы заңдарының бүзылуын жоймаған 
/к,и /і,аііда берілуі мүмкін.

I гср меишік иесінің немесе жер пайдаланушының Қазақстан 
1’сч'ііубликасының заңдарын бүзуы учаскені нысаналы мақсатқа 
саіі найдаланбауында болса, алып кою туралы талап-арыз 
оергенге дейін жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық 
орган учаскенің меншік иесінің немесе жер пайдаланушының 
отіпіші бойынша жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту 
іуралы мэселе бойынша учаске орналасқан жердегі облыстың 
(ресиубликалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті 
,і гқарушы органына ұсыныстар жіберуге міндетті. Бүл жағдайда 
учаскенің нысаналы максатын өзгерту туралы мэселе оң 
шешілмеген кезде ғана талап-арыз берілуі мүмкін.

Сот шешімімен учаскені меншік иесінен немесе жер 
ііайдаланушыдан алып қойған жағдайда жер учаскесіне меншік 
күқығы немесе жер пайдалану күқығы Қазақстан 
Республикасының азаматтык іс жүргізу жэне атқарушылық 
заңдарында белгіленген тэртіппен ашык сауда-саттыкта 
сатылады.

Сатудан түскен сома, учаскені алып қою шығыстары 
шегеріле отырып, бүрынғы меншік иесіне немесе жер 
і іайдаланушыға төленеді. Бір жыл ішінде кемінде үш рет сауда- 
сапыққа шығарудан кейін ондай жер учаскесін немесе оларға 
жер пайдалану қүқығын сату мүмкін болмаған жағдайда жер 
учаскесі сот шешімімен арнайы жер қорына қосылады.

Жер учаскелері радиоактивтік ластануға үшыраған жерді 
мепшік иелерінеи қайтарып алу. Жер кодексіне сэйкес,

115



радиоактивті ластануға ұшыраған жэне соның салдарынынан 
заңдарда белгіленген санитарлық талаптар мен нормативтерге 
сэйкес келетін өнім өндіруді камтамасыз етпейтін жерлер ауыл 
шаруашылығы айналымынан алынып тасталады. Мұндай 
жерлерде ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге жэне оны ұқсатуға 
тиым салынады. Радиоактивті ластану дегеніміз -  бұл жерлердің 
радионуклидтермен, оның ішінде пайдалы қазбаларды өндіру 
жэне ұқсатулардың, ядролық жарылыстардың, ядролық 
қондырғыларды орнатудың, ионизациялык сәуле шығару 
көздерін пайдаланудің, радиоактивті заттарды сақтау мен көму 
орындарының, ядролық радиациялық авариялардың, сонымен 
қатар, радиоактивті заттармен байланысты өзғе де қызметтердің 
нэтижесінде ластануы.Ондай жерде ауыл шаруашылық қызметіне 
жұзеғе асыруға, адамдардың тұруына тыйым салынады. Мұндай 
жерлер консервациялауға жатады.

Консервациялау дегеніміз -  жерді шаруашылық айналымнан 
алу болып танылады. Мұндай жерлердің иегелеріне басқа жер 
учаскесі берілуі тиіс. Радиоактивті ластануға ұшыраған жер 
учаскелерін алып қою мынадай сатылардан түрады:

1. Радиоактивті ластануға ұшыраған жерлерді анықгау 
жэне зерттеу;

2. Жер учаскесін алып кою туралы шешім қабылдау;
3. Алып қою туралы талапты сотта қарау (факультативті 

саты);
Радиоактивті ластануға ұшыраған жер учаскесін алып қою 

рәсімін козғау негіздері болып:
1. жер учаскесі меншік иесінің немесе жер 

пайдаланушының мэлімдемесі негіз болады;
2. жергілікті атқарушы немесе өзғе де қүзіретті 

органдардың бастамасы;
3. қоғам талабы танылады.
Радиоактивті ластануға ұшыраған жерлерді анықтау құзіретті 

органдардың жерді пайдалану мен қорғауға байланысты
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мгмтчамтік бақылау процесінің негізінде жүзеге асырылады.
........... ластануға үшыраған жер учаскесін аныктағаннан
м иіп жсрдіц ластану дэрежесін белгілеу, келтірілғен шығынды 
пиіііқтау, ластану салдарын ж;ою мақсатында кешенді 
комиссиялык зерттеу жүргізіледі. Кешенді комиссиялык 
і ср  і гсуді облыстык аткарушы орган күратын арнайы комиссия 
жүргічеді. Оның күрамына:

- жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтақ комитет 
мамандары;

- табиғат қорғау жөніндегі аумақтық орган мамандары;
- денсаулық сақтау қызметкерлері;
- ауыл шаруашылығы қызметкерлері;
- өзге де қүзіретті органдар қызметкерлері кіреді.
Зерттеу нәтижелері комиссия мүшелерінің барлығы қол 

қойған қорытындыда түжырымдалады. Қорытындыда мыналар 
көрсетіледі:

1.меншігінде немесе пайдалануында ластанған немесе 
бүлінген жер учаскесі бар түлға;

2. ластанған немесе бүлінген учаске;
3. жердің ластануына негіз болған объект;
4. егер анықталған болса, жерді ластаған немесе бүлдірген 

тұлға;
5. ластанған жердің түрі мен көлемі;
6. жерге келтірілген шығынның акшалай мелшері;
7.ластанған жерлерді калыпқа келтіруге, сонымен қатар 

келешекте шаруашылықка пайдалануға байланысты үсынылатын 
шаралар.

Жерді тәркілеу. Жер учаскесін мэжбүрлі түрде алып қою 
исмесе меншік құқығының мэжбүрлі түрде тоқтатылуының 
кейбір түрлерінде келтірілген шығындар етелмейді. Себебі, жер 
учаскесін алып қою алдын ала үшінші тұлғаға немесе мемлекетке 
кслтірілген шығындарды өтеу үшін жаза ретінде жүзеге 
.чсырылады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде

117



көзделген жағдайларда, қылмыс немесе өзге де қ_үкык бүзушылық 
жасағаны үшін меншік иесінен немесе жер пайдаланушыдан жер 
учаскесі сот тэртібімен санкция түрінде өтеусіз алып койылуы 
мүмкін. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 254- 
бабына сәйкес, тәркілеу дегеніміз -  меншік иесінің жасаған 
қылмысы немесе өзге де қүқық бүзушылық жасағаны ұшін 
мүлкінің санкция тұрінде тегін, эрі ыктиярсыз алынуы. Тәркілеу 
кезінде мүлік мемлекет меншігіне ақысыз түрде апынады және 
алудың негізі болып келесі жағдайлар танылады:

1. Жер иесі қылмыс жасаған жағдайда.
2. Жер иесі баска бір құқық бұзушылық жасаған жағдайда.
Сотталған адам мен оның асырауындағы адамдар үшін

қажетті, сотталған адамға жеке меншік кұқығымен тиесілі немесе 
оның ортақ меншіктегі үлесі болып табылатын, онда үйі мен 
шаруашылык қора-жайлары ориаласқан жер учаскелері, сондай- 
ақ өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу ұшін қажетгі жер 
учаскелері Қазақстан Республикасының кылмыстық-атқару 
заңдарында көзделген тізбеге сэйкес тәркіленбеуге тиіс.

Тэркіленген жер учаскелері мемлекеттік меншікке 
қайтарылады. Тэркілеу объектісі болып табылатын мұндай жер 
учаскелері не жер пайдалану құқығы Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тэртіппен сатылуы 
мұмкін

1.4. Ж ер м әмілелері.
Ж ерге акы  төлеуді күқы қты к ретте

Жер мэмілелері дегеніміз -  жер құқық қатынастарын 
туындатуға, өзгертуге жэне токтатуға бағытталған жеке және 
заңды түлғалардың заңды жэне ерікті әрекеті. Жермен жасалатын 
мәмілелерге жер учаскесін сату-сатып алу, жерді жалдау, жерді 
сыйға тарту, жерді кепілге беру т.б. мәмілелер жатады. Қазіргі 
қалыптасқан нарық жағдайында, жер учаскесінің азаматтык
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пііыиым ооіісктісі ретінде танылған уақытта жер нарык 
і иіліі.ц і.ірыиа мемлекеттің араласуы орында больш отыр.
I., 111111 күидс мемлекет жер нарығын реттеуге келесі әдістер:
і . рі г .і іама гтык кұқықтарды жүзеге асыру тәртібін занды түрде 

іігііі іигу арқылы; жер учаскелерінің шаруашылық айналым 
ыіпіін‘гііі құқықтық шектеуді белгілеу арқылы; нсер учаскесінің 
лһііллымыиа рұксат беру жүйесін енгізу арқылы; жермен 
кислллтын мәмілелерді жүзеге асыру заңдылығын қадағалау, 
и и іп, жер учаскесімен жасалатын мэмілелерді міндетті 
мгмлскеттік тіркеуді орнату арқылы қатысып отыр. Осыдан 
(ілііқайтынымыз, Қазақстан Республикасында жер қатынастарын 
мсмлекеттік реттеудің ете күшті, яғнп жер ресурстарын 
■жоіюмикалык тэсілдер аркылы басқару, жер нарығын құру жэне 
мсмлекеттік реттеу, жерді кепілге коюды қалыптастыру, 
мемлекеттік жер кадастры жүйесін енгізу сияқты тетіктері 
к,ллыптасқан. Осы тұрғыда, отандық заңгерлер: «Қазақстанда жер 
нарығын мемлекеттік реттеу мэселесін толык калыптастыру үшін 
кслесі қағидаларды үстану керек, яғни, ірі жер 
латифундыктардың кұрылуына жол бермеу, шаруашылық қызмет 
үшін пайдалану барысында жерді табиғат сыйы ретінде 
'жологиялық талаптардың сакталуын қамтамасыз ету, жерді өз 
сапасына байланысты негізгі мақсатына сай пайдалануды 
қамтамасыз ету, жер учаскелерін алып сатарлықтың алдын алу 
мақсатында жер нарығын қалыптастыруды реттеу қажет» - деген 
болатын. Жер мәмілелері жердің нарықтық кұны арқылы жүзеге 
асырылады. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, жер 
учаскесінің нарықтық ісүны Қазақстан Республикасының 
«Бағалау қызметі туралы» заңға сәйкес анықталады. Ііақты заң 
мсмлекеттің, заңды жэне жеке тұлғалардың мэміле жасалатын 
бағалау объектісіне катысты бағалау қызметі катынастарын 
рсттеуді жүзеге асырады. Жалпы бағалау дегеніміз -  бағалау 
объектісінің нарыктық немесе өзге күнын анықтау болып 
табылады. Қазақстан Республикасы Жер заңдарында накты түрде
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жер учаскесінің нарықтық құны деген түсінік қаралмағанымен, 
жер қатынастарын қүқықтық реттеу барысында қолданылады. 
Мысалы: Жер кодексінің 9-бабы 7-тармағы. Меншік иесі жер 
учаскесін сатқан немесе жалға берген кезде, мемлекеттік емес 
жер пайдаланушы өзіне тиесілі жер пайдалану құқығын басқа 
тұлғаларға сатқан кезде, сондай-ақ жер учаскесін кейінгі жер 
пайдаланушыларға жалға берген кезде, жер учаскелері үшін 
төлемақының мөлшері, мерзімдері мен нысаны Қазакстан 
Республикасының азаматтык заңдарына сәйкес сату-сатып алу 
немесе мүлік жалдау шарттарымен айқындалады. Жер кодексінің 
87-бабы 2-тармағына сэйкес, Мемлекеттік мүқтаждықтар үшін 
сатып алынатын жер учаскесінің бағасын айкындау кезінде оған 
жер учаскесінің немесе оған құқықтардың, онда орналасқан 
жылжымайтын мүліктің нарықтық құны....меншік иесіне толық 
өтеледі немесе 166-бабы меншік иесі немесе жер пайдаланушыға 
келтірілген шығын оны келтіруші есебінен өтеледі. Өтемакы 
мөлшерін есептеу барысында оған жер учаскесінің немесе жер 
пайдалану кұкығының нарықтық құны енгізіледі делінген. Көріп 

•отырғанымыздай, жер учаскесінің нарықтык құны жер 
қатынастарын реттеу барысында кеңінен қолданылады. Әрине, 
Жер учаскесінің нарықтық құны деген ұғым жер заңдарында 
қалыптаспаған. Қазақстан Республикасы «Бағалау қызметі 
туралы» заңға сәйкес, жалпы нарықтық құн дегеніміз -  
бәсекелестік жағдайында нақты мүліктің мәмілелер негізінде 
окшаулауға болатын неғүрлым мүмкін құны, бұл жағдайда 
мэміле тараптары бағалау объектісі туралы барлық мәліметпен 
хабардар болып эрекет етуі тиіс жэне объектінің бағасына белгілі 
бір төтенше жағдайлар эсер етпеуі қажет. Мүліктің бағасы 
нарықтық құны болып есептеледі, егер келесі шарттар 
орындалған болса:

- Мэміленің бір тарабы бағалау мүлкін сатуға міндетті емес 
жэне екінші тарап сол мүлік бойынша сатып алу, міндеттемесі 
болмауы тиіс;
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М.імілс тараптары мүлік туралы барлык мәліметтерге 
і 1111.іь 1,1110 і) ( мүдделері үшін әрекет етуі тиіс;

ііііі шкіу объектісі бүхаралық оферта нысанында ашық 
іііі| іі,іИ'.і і .і іуі а қойылған болуы тиіс;

М.імілс бағасы бағалау объектісі үшін сәйкес төлемді 
і іінцііісді жэие мэміле жасасуға ешкімді мәжбүрлеу болмауы тиіс; 

Мэміле объектісі үшін төлем ақшалай нысанда болуы тиіс.
Кд іақстан Республикасының «Бағалау қызметі туралы» заңға 

г.піксс, багалау объектісі ретінде азаматтық күқықтық 
к і і  і і.шастардың жекелеген материалдық жэне өзге объектілерін 
іііаіі келіп, мүлікке меншік қүқығы, өзге заттық қүқықтар, 
жылжымайтын мүлік, соның ішінде жер учаскелерін 
Қіірастырған. Бағалаудың міндетті жэне ерікті түрлері 
Қіірастырылған. Объектіні міндетті түрде бағалау келесі 
жаі дайларды жүргізілуі тиіс:

- Кэсіпкерлік қызметте колданылмайтын жеке түлғалардың 
мүлкіне салық салу үшін және шаруа (фермер) қожалықтарының 
жер учаскелерінің бағалау күнын анықтау үшін;

- Жекешелендіру үшін жэне мүлікті сенімді баскару немесе 
жалдау қүкығына беру үшін;

- Ипотекалық несиелеу үшін;
- Меншік иесінен мүлікті мемлекеттік мүқтаждыктар үшін 

алу немесе сатып алу үшін;
-Борышқордың мүлкін, талапкер немесе борышқор сот 

орындаушысының бағалаған қүнымен келіспеген жағдайда 
күшын анықтау үшін;

- Мемлекеттік меншікке түскен мүліктің кү;нын анықтау 
үшін.

Жер учаскесінің нарықтык қүны дегеніміз -  қалыпты 
бэсекелестік жағдайында, сүраныс пен үсынысты ескере отырып, 
нақты жер учаскесінің азаматтык кұқыктық мэмілелер негізінде 
оқшаулауға болатын неғүрлым мүмкін құны, бүл жағдайда 
мэміле тараптары бағаланатын жер учаскесі туралы барлық
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мәліметпен хабардар болып өз мүдделері үшін әрекет етуі тиіс. 
Жср учаскесін жалдау күқығының нарықтық қүны дегеніміз -  
жер учаскесінің белгілі бір сапаларын ескере отырып, сатып 
алушыньвд сатушыға нақты жер учаскесін пайдаланғаны үшін 
төлеуге дайын кұны.

Жердің нарықтық құнының анықталу ерекшеліктеріне 
тоқталып кететін болсақ:

- Жердің нарықтық құнына белгіленген мерзім ішінде
пайдаланушының қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын жер 
учаскелері ие болуы тиіс.

- Жердің нарықгык кұны нарыктағы сұраныс пен ұсыныска 
лсэне сатушы мен сатып алушының бәсекелестік сипатына 
байланысты болады.

- Жердің нарықтық кұны осы жер учаскесінен белгіленген 
мерзім ішінде тиімді пайдалаған жағдайда күтілетін нәтижеге, 
яғни тұсетін кіріске байланысты.

- Жердің нарықтық құны уакытка байланысты өзгеріп
отырады лсэне белгілі бір күнге ғана белгіленеді.

- Жердің нарыктық құны оның нысаналы мақсатының
өзгеруіне, рұксат етілген пайдалануға, осы жер учаскесіне өзге 
бір түлғалардың бар лсоқтығына байланысты.

- Жер учаскесінің нарыктык қүны оның орналасқан жеріне 
лсәне өзге сыртқы факторларға байланысты.

- Жер учаскесінің нарыктық кұны неғұрлым тиімді
пайдалануға байланысты анықталады. Яғни, экономикалық 
ақталған, қаржылық тұрғыдан жэне физикалық мүмкіндігі 
айқыидалгап іс лсүзінде пайдалану. Жер учаскесін неғүрлым 
тиімді пайдалану жағдайын анықтау барысында жер учаскесінің 
нысаналы мақсатына, пайдалану мүмкіндігіне, жер учаскесі 
орналасқан ауданның даму болашағына, жер нарығындағы 
күтілетін әзгерістерге кеңіл бөлу қажет. Сонымен, жердің 
нарықтық күнының факторлары ретінде келесі жағдайларды 
беліп карастыруға болады:



I ІЦ-р учаскесінің орналасқан жері және коршаған ортасы;
2, Жср учаскесінің нысаналы мақсаты, рұқсат етілген 

и пі і.іи.іііу жэне осы жер учаскесіне басқа бір тұлғалардың 
ьум.ігм; Мыеалы: жер учаскесінде сервитуттың болуъі, жер 

ч і і с к с с і і і  пайдалануға байланысты экімшілік немесе соттың 
ііичііімімен аныкталған белғілі бір тиымдардың болуы, т.б.

1. Жер учаскесінің физикалык сипаттамасы, яғни, жер бедері, 
•іудаиы, конфигурациясы т.б.;

4. Көлікпен жету мүмкіндігі;
5. Инфрақұрылымы, инженерлік желілердің, элеуметтік 

мін|)рақүрылым объектілерінің бар екендігі, олардың жакын 
исмссс алыстығы, оларға қосылу мүмкіндігі т.б.

Қазақстан Республикасының нарык жағдайында қабылданған 
/ісср заңдарын саралай отырып, жердің нарыктық кұны екі 
іүрғыда қарастырылатынын анықтауға болады: Жер учаскесінің 
мпрықтық құны жэне жер учаскесін жалдау қүқығының нарыктық 
қүпы. Жер учаскесінің нарықтык кұны нарыктағы сұраныс пен 
үсынысқа, орналаскан жеріне, қоршаған ортасына, нысаналы 
мақсатына, жер жэне өзғе жылжымайтын мүлік нарығындағы 
болуы мүмкін өзгерістерге, жер учаскесі орналаскан ауданның 
даму болашағына т.б. факторларға тэуелді, ал жер учаскесін 
жалдау кұқығының нарықтық құнына нақты жер учаскесін жалға 
алатын тұлғаның жалға берушімен берген қүқықтарының 
колеміне, күқықтың әрекет ету мерзіміне, жалдау кұқығымен 
қоса берілген ауыртпалықтарға, жер учаскесін пайдалану 
пысаналы мақсатына, рүқсат берілген қолдану құқығына, 
белгіленген мерзім ішінде неғұрлым тиімді пайдаланған 
жағдайда жалдау кұкығынан көретін табысына байланысты 
болады. Жер учаскесінің нарықтық күнын анықтауда жер 
учаскесін бағалаушы тұлға белгілі бір эдістерді қолдануы тиіс. 
Жср учаскесінің нарықтық қүнын анықтау эдістері дегеніміз -  
қалыпты бәсекелестік жағдайында нақты жер учаскесінің 
азаматтық қүқыктық мэмілелер негізінде оқшаулауға болатын
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неғұрлым мүмкін күнын анықтауда қолданылатын амал- 
тэсілдердің жиынтығы. Бағалаушы түлға жер учаскесінің күнын 
анықтауда салыстырмалы, табыстық жэне шығындық әдістер 
қолданьшады. Салыстырмалы әдісті қолдану ғимарат, қүрылыс 
жэне қүрылғьшар салынған, сондай-ақ салынбаған жер 
учаскелері үшін жүзеге асырылады. Бүл жағдайда бағалаушы 
түлға бағаланатын жер учаскесіне үксас жер учаскелерімен 
жасалатын мәмілелердщ бағасы туралы толық хабардар болуы 
қажет. Осы мәліметтерді, жер учаскесінің орналасқан жері жэне 
қоршаған ортасы, жер учаскесінің нысаналы мақсаты, рүқсат 
етілген пайдалану жэне осы жер учаскесіне басқа бір 
түлғалардың қүқығы; жер учаскесінің физикалық сипаттамасы; 
көлікпен жету мүмкіндігі, инфрақүрылымын ескере отырып 
нарыктық күнын анықтайды. Жер учаскесін бағалаудың 
табыстық эдісін қолдануда, жер рентасы, яғни, жерді 
пайдаланудан түсетін табыс, жер учаскесіне күрылыс салған 
жағдайда экелетін табыс, жерді үтымды пайдалану аркылы 
табылатын табыстарды ескере отырып нарықтық қүнын анықтау 
жүзеге асырылады. Ал шығындық әдісті қолдаиу жер учаскелерін 
белгілі бір шаруашылық жұргізу мақсатында игерумен 
байланысты шығындарды ескере отырып жер учаскееінің 
нарыктық құнын аныктау жүзеге асырылады.

Жер пайдаланушылардың:
1) ортақ пайдаланудағы;
2) қорғаныс қажеттеріне берілген;
3) орман қорының;
4) ерекше коралатын табиғи аумақтар, сауықтыру, 

рекреациялық жэне тарихи-мәдени мақсаттағы;
5) қызметтік жер телімінің;
6) уақытша өтеусіз жэне уақытша кысқа мерзімді өтеулі жер 

пайдалану қүқығымен берілген жер учаскелерінің;
7) кепілғе беруді қоспағанда, шаруа (фермер) кожалығын 

жэне тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
уақытша жер пайдалану құқығымен берілген жер учаскелерінің;
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Н) су қорі.шың жерінде жер пайдалану кұқығын иеліктен
....... . қоса алғанда, жер пайдалану кұқығына катысты
і *м і і < і г |) жасасуынажол берілмейді.

Корі.ігі.шды: Дэрісте жерғе меншік құқығының және өзге
і. \ і' і,ік і арді.ш, ііайда болу негіздері қарастырылған.

Ьақы лау сұрақтары :
I. Жсрге меншік құқығының жэне өзге кұкыктардың пайда 

Гншу псгіздері.
Жерге меншік кұкығының жэне пайдалану құқығының 

Һ II. І.пылуы.
Жер учаскесін алып (сатып алу) кою, түрлері жэне тәртібі.

I. Жер мэмлелері. Жерге акы төлеуді кұкықтық ретте

ІІайдаланы лған әдебиеттер тізім і:
I Іорм ативтік актілер:
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 

ІОтамызда Республикалық референдумда кабылданған).
І . л іақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
М VI ҚРЗ.

2.Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
гіи ічілді).

3.Қазакстан Республикасының Экологиялык кодексі 2007 
Ж і .і л ғ ы  9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
іпгерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Ггщубликасының 2003 ж ьтғы  9 шілдедегі N 481 Кодексі.



Негізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кү-Кығы» 

(жалпы жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 2010ж
7. Стамқүлов Ә.С. «ҚР Жер құқыты». Оқулық. Алматы, 2005 ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

Общая часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

бойынша жер төлемдері: Оку кұралы. АлматыТОрист, 2008ж.
Ю.Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фермер) кожалығынын кызметін кұкықтық реттеу.Оқу құралы. 
Алматы: баспа, 2000ж.

П.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 
и Казахстана: проблемы развития, процессууальные формы 
реализации. М.: Юристь, 2007г.

12.Қазақстан Республикасының жер қүішғы пэнінен оқу 
әдістемелік кешен 2011ж

13.Стамқұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
экологиялык кұкығы». Атамүра, 2003ж.



7 Тақы ры бы :
Ж і;г ҚЛТЫНАСТАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

«Р1 АНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ

Д.ірісі іц жоспары:
I I )ІСср қатынастарын мемлекеттік реттеу құқықтык 

> 11'Ч.ІІІІПМІІІІҢ түсінігі.
1.2 Жср қатынастарын мемлекеттік реттеу органдарының 

иүііссі.
1.3 Жер қатынастарын реттеу саласында арнайы орталык 

і у іірсгті органның құзіреті (Жер ресурстарын басқару жөніндегі 
Лі сіптік)

I. I. Ж ер қагы настары н м ем лекеттік  реттеу құқы қты қ  
м еханизм ін ің  түсін ігі

Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу дегеніміз -  ҚР 
лумагының жер түтастығьш және қол с_үғылмаушылығын жерді 
ілбиғат байлығы ретінде сактау, оны нысаналы пайдаланудың 
/кср меншік иелері мен жер пайдаланушылардың қүкыктары мен 
ілңды мүдделерін жер қатынастары саласындағы заңдылықты 
к.лмтамасыз етуге бағытталған биліктік-атқарушылық қызмет түрі 
оолып табылады. Бүл қызметтің келесідей ерекиіеліктері бар:

Бұл қызмет мемлекет тарапынан жүзеге асырылады. 
Мсмлекет атынан қүзіретті мемлекеттік органдар қызмет жасауға 
күқылы;

Бүл қызмет эрқашанда билікті, себебі жер ерекше объект, 
ол жердің аумағы табиғат байлығы, меншік объектісі жэне кез- 
колген кызметтің аумақтық негізі;

Мемлекет билігін тек заң ғана шектей алады;
Нарықгык жағдайда мемлекет экономикалық 

ыііталандыру әдістерін көбірек колданады.
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Жер қатынастарын мемлекеттікреттеудің түрлері:
1. заң шығарушылық; жер қатынастарьш реттеуді жұзеі с 

асыратын заңдарды қабылдау қызметі;
2. заң орындаушылық; заң орындалуын қамтамасыз ету 

қызметі;
3. құқық қорғау қызметі; яғнн кінэлі тұлғаны

жауапкершілікке тарту.
Жер қатынастарын мемлекеттік ретмеудің әдістері

дегеніміз -  жер катынастарын мемлекеттік реттеуде 
қолданылатын амал-тәсілдердің жиынтығы. Олар екі топқа 
бөліненді: экімшілік және экономнкалык. Экономикалық
әдістердің өзі өз кезегінде келесі шараларды қамтиды:

жерді қорғау шараларын жоспарлау лсэне қаржыландыру; 
жерді ластағаны және пайдаланғаны үшін ақы төлеу; 
жер меншік иелерінің мүдделерін сақтандыру; 2004 

жылы 09 желтоқсанда өсімдік шаруашылығын міндетті.
сактандыру туралы заң қабылданды.

жерді үтымды нысаналы пайдшіанғаны үшін
экономикалык ынталандыру;

Жерді корғау шараларын жоспарлау және қаржыландыру. 
Экономикаға әсер етудің эдісі болып табылатын жосларлау - 
экімшілік кызмет, қаржылық ынталандыру элементтерін 
біріктіреді.

Жер реформасын жүзеге асыру бойынша шаралар жоспарлық 
жэне бағдарламалык-мақсаттық қүжаттар мен материалдарда 
ескеріледі, Қазакстан Республикасының элеуметтік- 
экономикалық дамуының жоспарлануының жобаларына, ұлттық 
жэне мемлекеттік бағдарламалар мен тұжырымдамаларға 
косылады. Мысалы, облыстардын дамуының әлеуметтік- 
экономикалық жоспарларында жер ресурстарын пайдалану жэне 
оларды корғауға қатысты жағдайлар қарастырылған. Берілген 
саладағы жоспарлаудың ерекшеліғі болып, жер реформасының 
шараларын жүзеге асыру бойынша арнайы бағдарламаларды
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мі|ііц \ і ііпі.іиады. Жекелегенде, Қазақстан Республикасының
■ і і і ' м11і11 қаулыларымен 16 акпан 2000 жылы Қазақстан 
Г' і іімнііімісыпда 2000-2003 жылдарға арналған жерге 
і ,і ыі' і.ірды қамгамасыз ету бағдарламасы, 11 қазан 1994 жылы 
I' ,і і.нп и ііі Госпубликасыиың 1994-1995 жылдар және 20.10 жылға 
і' и1111 і ксзсцге дейін жер ресурстарын ұтымды пайдалану және 

міргау гүжырымдамасы, 10 шілде 2003 жылы қабылданған 2004- 
'1)10 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ауылдық 

.іймпқтарды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, 5 қаңтар 2005 
/кыиы қабылданған 2005-2007 жылдарға ариалған 
иуылшаруашылық максатындағы жерлерді үтымды пайдалану 
иагдарламасы, 24 каңтар 2005 жылы кабылданған 2005-2015 
жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы 
шолейттенумен күресу бағдарламасы бекітілген. Жерді үтымды 
найдалануға бағытталған бағдарламалар орын алғанымен, Жер 
кодексінде жерді қорғауға бағытталған шараларды жоспарлау 
моселесі мүлдем карастырылмаған.

Жер қорғауға бағытталған шараларды қаржыландыру 
■жономикалық механизмнің маңызды элементтерінің бірі. 
Қазақстан Республикасында жерді қорғауга бағытгалған 
шараларды қаржыландыру жергілікті жэне республикалық 
бюджеттердің, баска да кайнар көздер есебінен жүзеге 
асырылады. жэне кажетті көлемдегі материалдық-техникалық 
ресурстармен қамтамасыз етіледі. Басқа кайнар көздерге жер 
учаскелерінің меншік иелерінің жэне жер пайдаланушылардың 
жеке қаражаттары; заңды жэне жеке түлғаларының ерікті 
қайырымдылықтары; экологиялық сақтандыру; банктердің 
несиелері; басқа кайнар көздер, оның ішінде шетел 
инвестиңиялары жатады. Жерді қорғау шараларын 
қаржыландыру мемлекетіміздің экономикалық нарык жағдайына 
отумен байланысты көптеген өзғеріске үшырады. Ең алдымен, 
қаржыландыру көздері кобейді. Егер алғашқы уақытта бүл тек 
мемлекеттік бюджеттің жэне жер меншік иелері мен жер



пайдаланушылардың еншісі болатын. Жерді қорғауға 
бағытталған шараларды қаржыландыру 5 қаңтар 2005 жылы 
қабылданған 2005-2007 жылдарға арналған ауылшаруашылык 
мақсатындағы жерлерді ұіымды пайдалану бағдарламасы 
бойынша республикалық қаражат есебінен карастырылған. 
Қаржыландырудың жалпы көлемі - 4655318 мың теңгені 
құрайды. Соның ішінде: 2005 жылға - 1474669 мың теңге; 2006 
жылға - 1905685 мың теңге; ал 2007 жылға - 1274964 мың теңгені 
құрайды. Жерді қорғау шараларын жергілікті бюджет есебінен 
қаржыландыру жергілікті бағдарламаларға сәйкес анықталады.

Жерді ластағаны жэне пайдаланғаны үшін ақы төлеу. Жерді 
қорғау үшін ақы төлеу жер төлемдерінің экологиялык кұкықтық 
корінісі болып танылады. Жердің қоршаған ортаның ажырамас 
бөлігі болып табылатын табиғи объект екендігін накты 
анықтайды. Себебі, жоғарыда қарастырылған жер төлемдерінің 
түрлері экономикалық сипаттағы, жердің кез-келген еңбек 
проңессінің аумақтық негізі, өндіріс күралы жэне азаматык 
айналымның объектісі екендігін айқындайды. Жерді корғау үшін 
төленетін төлемдердің өзі бірнеше түрлерге белінеді. Олар: 
Жерді ластағаны үшін ақы төлеу, яғни жерге эмиссияға ақы 
төлеу; жерді табиғи ресурс ретінде молықтырғаны үшін акы 
төлеу; жерге келтірілген зиянның орнын толтыру т.б.

Жерді ластағаны үшін (эмиссия) үшін төлемакы. Жерді 
ластағаны үшін төлемақы жерге өндіріс жэне тұтыну 
қалдыктарын орналастырғаны үшін ұйымдар мен азаматтардан 
алынады. Қазакстан Республикасының Экологиялық кодексіне 
сәйкес, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін акы төлеу мэселесі 
анықталған. Жердің қоршаған ортаның бір бөлігі екенін ескере 
отырып, экологиялык кодекс нормаларының жерді ластағаны 
үшін ақы төлеу қатынастарын реттеуге таралатыны анық. Жерді 
ластағаны үшін ақы төлеу дегеніміз -  арнайы уәкілетті 
органдармен берілген рұқсат шегінде ластагыщ заттардың 
шығарындылары, төгінділері, қоршаған ортада ондіріс жэне
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іүіһіиу қалдықтарын орналастыру, зиянды физикалык әсер ету 
үіпііі голснстін есептеу әдістемесін колдана отырып анықталатын 
тлсмпқы. Жерді ластау қоршаған ортаны қорғау министрлігімен
ж.чк' оның аумақтық органдарымен берілетін экологиялық 
рүқсатгар иегізінде жүзеге асырылады.

'Габиғи ресурс ретіндегі жерлерді ластағаны үшін төленетін 
ақылар жер салығынан ерекшеленеді. Алайда, қазіргі салық 
іацдары «салық» жэне «баска да міндетті толемдер» деген 
үіымдардың арасындағы айырмашылықтарды көрсетпеген 
сияқты «жер салығы» жэне «қоршаған ортаны ластағаны үшін 
төлем» деген үғымдардың да арасындағы нақты 
айырмашылықтарды бермейді. 12 маусым 2001 жылғы Қазақстан 
Республикасының салык және бюджетке төлетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы кодексінің (салық кодексі) 10-бабына 
сэйкес, «салықтар» деп мемлекет бір жақты тэртіппен заң 
жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде жүргізілетін, 
қайтарымсыз өтеусіз сипатта болатын бдюжетке төленетін 
міндетті акшалай төлемдерді, ал «басқа да міндетті төлемдер» 
деп бюджетке белгілі бір мөлшерде жүргізілетін міндетті акша 
аударымдарын (алымдар, баждар, төлемақылар мен толемдер) 
түсіндірген. Айырмашылық неде?

Біріншіден, нысаналы мақсаты. Жер салығы ең алдымен 
фискальді салық, мемлекеттік қазынаны толтыруга бағытталған. 
Жерлерді ластағаны үшін төлемақылар бүл мақсатты көздемейді, 
олардың негізгі тағайымы -  қоршаған ортаны қорғау.

Екіншіден, салық салу объектілері эр түрлі. Жер салығын 
салудың объектісі -  жер учаскесі не жер үлесі, ал жерді 
ластағаны үшін телемақы кезінде -  ластагыш заттарды тастаудың 
(авариялык тастауды қоса алғанда), өндіріс және түтыну 
қалдыктарын орналастырудың нақты көлемі.

Үшіншіден, есептеу тэртібі эр түрлі. Жер салығының базалык 
ставкалары Салық кодексімен заң деңгейінде белгіленген.



Жергілікті өкілді органдар жерлерді аймақтарға бөлу 
жобалары (схемалары) негізінде салық ставкаларын түзетуі 
мүмкін. Жер салығы сомаларын салық базасына тиісті салык 
ставкасын қолдану аркылы занды түлғалар дербес, ал жеке 
түлгаларға катысты салық органдары есептейді.

Жерді ластағаны үшін төлемақылардың ставкаларын 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уэкілетті орган жасаған 
есептер негізінде жергілікті өкілді органдар жыл сайын белгілеп 
отырады. Қоршаған ортаны белгілеген лимиттерден тыс 
ластағаны үшін коршаған ортаны корғау саласындағы уәкілетті 
органның келісімімен жергілікті өкілді органдар бекіткен 
төлемақы ставкалары он есе үлғайтылады.

Төлемақы сомасын салық төлеушілер қоршаған орта 
ластанылуының және белгіленген ставкалардың нақты көлемін 
негізге ала отырып, дербес есептейді.

Тортіншіден, төлемақының есептелуінің дүрыстығын жэне 
олардың уақтылы төленуін бақылайтын субъектілер эр кезде 
сэйкес келе бермейді. Жер салығының төленуіне бақылауды 
салық қызметінің органдары жүзеге асырады, жерді ластағаны 
үшін төлемақының төленуін тек осы органдар ғана емес, 
жергілікті атқарушы органдар мен Қазақстан Республикасының 
қоршаған ортаны қорғау Министрлігінің органдары да 
бакылайды.

Жер меншік иелерінің мүдделерін сақтандыру. 
Сақтандырудың бүл түрі Қазақстан Республикасының 2005 
жылғы 13 желтоқсанда қабылданған «Міндетті экологиялық 
сақтандыру туралы» заңына жэне Қазақстан Республикасының 
Экологнялық кодексінің «экологиялық сақтандыру» деп аталатын 
107-бабына сэйкес жүзеғе асырылады. Онда экологиялық 
сақтандыру қоршаған ортаға, басқа адамдардың өміріне, 
денсаулығына немесе мүлкіне зиян келтіру салдарынан шарттан 
туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкергшлік тэуекелі 
туындаған кездегі жеке жэне завды түлғалардың мүліктік
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і ■, м .ік  і а р ііін  (сақтандырылғандарын) қорғауға байланысты 
іиіі і.иіисіар кспісмі болып табылады деп айтылған. Шаруашылық 
к.пк' іпгс дс қызметтің экологиялық жағынан қауіпті түрлерімен 

.іміілиысатын заңды тұлғалар мен азаматтар міндетті түрде 
ікпиогмялық сақгандыруға тиіс. Міндетті сактандыру шарты 

і иқі лмдырудың осы түріне лицензиясы бар сақтандырушымен
і лмл жасалуы мүмкін.

)І(ср кодексінде жер учаскелері меншік иелерімен жер 
мліідаланушылардың мүдделерін сақтандыруды көздейтін жеке 
олптың бекітілуі қажет деп ойлаймыз. Қазіргі таңда сақтандыру 
иоі.сктілерінің бірі ретінде ерекше қүндылыққа ие жылжымайтын 
мүппс танылып отыр. Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодсксіне сэйкес, жылжымайтын мүлік қатарына жер учаскелері, 
жср қойнауы учаскелері, окшауланған су объектілері, орман 
рссурстары, көп жылдық екпелер, ғимараттар жэне белгілі бір 
піығынсыз орнынан қозғалту мүмкіндігі жок объектілерді 
жатқызған. Жылжымайтын мүлікті сақтандыру жылжымайтын 
мүлікті сақтандыру шартына сәйкес жүзеге асырылады. 
Дграрлық заңдарда ауыл шаруашылык тауарларын өндірушілер 
оздерінің жерде жүзеге асырған өндірісін сақтандыруға міндетті 
дсгенге мысалдар бар. Нақтырақ айтатын болсақ, 1-сәуір 2004- 
жылдан бастап қолданыстағы «Өсімдік шаруашылығындағы 
міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңы 
осімдік шаруашылығы өнімдерін өндірумен шүғылданатын ауыл 
піаруашылығы өнімін өндірушілердің мүдделерін сақтандыруды 
күқықтык жағынан қамтамасыз етеді.

Жерді үтымды нысаналы пайдаланғаны үшін экономикалық 
ыпталандыру. Жерді үтымды пайдалану жэне қорғауды 
қамтамасыз ету үшін экономикалық ынталандырудың маңызы 
:юр болуы керек, онсыз жоспарлар мен бағдарламалардың 
орындалуы мүмкін емес.

«Ынталандыру» термині. (латынның збтиіиз деген сөзінен) 
созбе сөз аударғанда -  жануарларды айдайтын үшкір басты
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таяқты білдіреді. Баска сөзбен айтсақ, ынталандыру -  белгілі бір 
әрекетті жасауға ниетті тудыратын кұбылыс. Экономикалық 
ынталандырудың мәні жер пайдалануда жерді утымды 
пайдалануға оның ішінде қорғауға деген тікелей мүддені 
туғызуда.

Соңғы жылдары ынталандыруға көп көңіл бөлінеді, өйткені 
тек жазалау санкңиялармен ғана жер пайдалануды басқару 
мүмкін емес. Қазақстан Республикасының қоршаған орта 
бойынша іс әрекеттерінің ¥лтгық жоспарында жэне 2005-2007 
жылдарға арналған ауылшаруашылық максатыидағы жерлерді 
үтымды пайдалану бағдарламасында мынадай міндет койылған - 
жерлерді немесе өзге табиғи ресурстарды үтымды пайдалануды 
экономикалық жағынан ынталандырудың ғылыми негіздерін 
эзірлеу. Сонымен қатар, табиғатты қорғау қызметін 
ынталандырудың жалпы қағидаларын әзірлеудің халықаралық 
маңызы бар, өйткені ол 8 ақпан 1992 жылғы ТМД 
мемлекеттерінің көп жақты келісімінен туындайды.

Жерді қорғау жөніндегі іс-шараларды экономикалык 
жағынан ынталандыру жерді қорғауды тиімді жүзеге асыратын 
жер пайдаланушы заңды түлғаларға субсидиялар беру 
саясатымен ынтапандыратын сипаттағы әзге де шаралар арқылы 
жүзеге асырылады.

Экономикалық ынталандыру іс-шараларын жүзеге асыруға 
азаматтардың кепшілігін тарту мақсатында Қазақстан 
Республикасының 24 қаңтар 2001 жылғы Жер туралы заңымен, 
бүдан эрі Жер кодексімен де жер учаскесі Қазақстан 
Республикасының азаматтарының меншігіне езіндік үй (қосалқы) 
шаруашылығын жүргізу, бағбандық, жеке түрғын үй жэне 
саяжай қүрылысы үшін белгіленген нормапар шегінде етеусіз 
негізде беріледі деген шара кезделген. Сонымен қатар, 
қолданыстағы Жер Кодексінде ең алғаш заңнамалық түрғыдан, 
жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 
жерді үтымды пайдалану мен қорғауға мүдделігін арттыру
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ми.іп.иіда бюджет заңдарында жэне салык туралы заңдарда 
іи іі іцгшгіі тэртіппен жерді қорғау мен пайдалануға 
іиіііоміікалық ынталандыру жүзеге асырылуы тиістігін 

л і і і . і к  і . п  ,ні ■жоиомикалық ынталандыруға байланысты арнайы бап 
исигігиді. Ал, табиғат қорғау функцияларын орындаған жер
іі.ііідалаиушылар үшін жеңілдііотен салық салу көзделген. 
І\:пақстан Республикасының Салық кодексіне сэйкес қызметінің 
нгіі и і түрі орманның өртке қарсы қүрылғысы, ертке қарсы, 
ормаи зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес, табиғи 
ииологиялық ресурстарды үдайы молайту жэне орманның 
ікологиялық әлеуетін арттыру жөніндегі жұмыстарды орындау 
імиып табылатын мемлекеттік кэсіпорындар, табиғат қоргау 
мгкемелерінің мэртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
үіпіи салықты есептемеген кезде тиісті ставкаға 0,1 коэффиценті 
қолданылады, яғни осы жер пайдаланушылар үшін салық 
і' гавкалары басқалар үшін белгіленген ставкалардан айтарлықтай 
гомен. Мэселен, Ресей мемлекетінде жерді үтымыды пайдшіану 
мен қорғауды экономикалық ынталандыру шаралары тікелей Жер 
кодексінде көрініс тапқан. Олар: жерді пайдаланушының
кіпәсінсіз бүлінген жерді мемлекеттік бюджет есебінен калпына 
келтіру, ауылшаруашылық игеру кезеңіндегі жер учаскелерін 
пайдаланғаны үшін тәленетін телемнен босату, орман қорлары 
жерлерінің сапасын жақсарту жэне топырағының қүнарлығы мен 
опімділігін арттыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырған 
түлғаларға материалдық сыйақы беру, жерді уақытша 
коисервациялау нэтижесінде кірісінің темендеген түлғаларға 
бюджет есебінен шығыниың орнын ішінара толтыру, 
'жологиялық таза енімдерге жоғарғы баға белгілеу т.б. Жалпы, 
жер меншік иелерімен жер пайдаланушылардың лсерді үтымды 
иайдалану мен корғаудың тиімділігін арттыру максатында 
жоиомикалық ынталандыру шараларын заңнамалық негізде 
амықтап, келесідей жеңілдіктерді мемлекет тарапынан бергені 
жом болатыи еді. Мысалы: жерді үдайы үтымды, тиімді жэне 
иысаналы пайдаланатын жер меншік иелері мен жер
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пайдаланушыларға жер салығы бойынша белгілі бір жеңілдіктер 
беру, жер учаскесін сатып алу барысында алғашқы кезектілііспен 
беру, жеңілдікті пайызбен несиелеу, жерді пайдаланушының 
кінәсінсіз бүліпген жерді мемлекеттік бюджет есебінен қалпына 
келтіру, т.б.

1.2. Ж ер қаты настары н м ем лекеттік  реттеу  
органдары ны ң ж үйесі

Жер қатынастарын реттейтін мемлекеттік органды бірнеше 
топқа бөлуге болады:

1. Жалпы қүзіреті бар органдар. Олардың қатарына: 
Парламент, Президент, Үкімет, жергілікті өкілді жэне атқарушы 
органдар жатады.

2. Арнайы қүзіреті бар органдар. Қазақстан 
Республикасының Жер ресурстарын басқару агенттігі. Бүл 
агенттіктің күкықтық мэртебесі Жер Кодексінің 14-бабымен және 
Қазакстан Республикасы Үкіметінің 15 қаңтарда 2005 жылғы 
қабылданған қаулысымен бекітілген ережемен реттеледі.

3. Функционалды кұзіреті бар органдар. Бұларға келесі 
органдар жатады: Қоршаған ортаны қорғау министрлігі, Ауыл 
шаруашылығы министрлігі, Су ресурстарын басқару жөніндегі 
комитет, құкық қорғау органдары, прокуратура органдары, сот 
органдары, салық органдары.

Үкімет қүзіреті Жер кодексінің 13-бабында карастырылған. 
Жер кодексіне сэйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жер 
қатынастарын реттеу саласындағы қүзыретіне мыналар жатады:

1) Республиканың жер қорын пайдалану мен қорғау 
саласындағы мемдекеттік саясаттың негізгі багыттарын эзірлеу;

2) қоршаған ортаны коргау жөніндегі басқа да іс-шаралардың 
кешенінде жерді үтымды пайдалану, топырақ кұнарлылығын 
сақтау мен арттыру, жер ресурстарын қорғау жөніидегі 
мемлекеттік бағдарламаларды эзірлеу;



3) республикалык маңызы бар ерекше қорғалатыи табиғи 
аумақтарды құру мен кеңейтуге, халықаралык міндеттемелерді 
орындау мен жерді қорғаныс жэне кауіпсіздік кажеттері үшін 
пайдалануға байланысты жағдайларда барлық санаттағы жерден 
жер учаскелерін беру жэне алып қою, соның ішінде сатып алу 
арқылы алып қою;

4) жер учаскесіне меншік қүқығына жэне жерді пайдалану 
құқы ғы на берілетін құжаттардың нысандарын бекіту;

5) облыстық өкілді жэне атқарушы органдардың аудандар 
мен облыстық маңызы бар қалалардың шекарасын өзгерту 
моселелері жөніндегі үсыныстарын келісу, сондай-ақ облыстық 
маңызы бар қалалар тоңірегінде кала маңы аймактарын белгілеу 
мсп өзгерту;

6) жерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатқызу жэне 
жерді осы аумақтардың резервіне қалдыру тэртібін, 
рсспубликалық жэне халықаралық маңызы бар ерекше 
қорғапатын табиғи аумақтардың тізбесін бекіту;

7) мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторинғін жүргізу 
тэртібін бекіту;

8) жерді пайдалану меи корғауды мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру тэртібін белгілеу;

9) облыстардың және астананың, республикалык маңызы бар 
қалалардың арасындағы жер қатынастарын реттеу;

Жергілікті өкілді органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының кұзіреті Жер кодексінің 15-бабымен 
қарастырылған. Олардың тиісті аумақтарда жер қатынастарын 
реттеу саласындағы құзыретіне мыналар жатады:

1) басқа да табиғат корғау іс-шаралары кешенінде жерді 
ұтымды пайдалану, топырақ қүнарлылығын арттыру, жер 
ресурстарын қорғау жөніндегі аймақтық бағдарламаларды 
бекіту;

2) ауылдык (селолық) аткарушы органдардың қарамағына 
берілген ауыл шаруашылығы алқаптарын қоса алғанда, елді
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мекендер аумағында жер шаруашылық орналастыру 
жоспарларын бекіту;

3) жергілікті бюджеттер құрамында жер ресурстарын қорғау 
жэне топырақ құнарлылығын арттыру жөніндеғі шығыстарды 
бекіту;

4) жерғілікті атқарушы органдар мен ұйымдар 
басшыларының жер ресурстарының пайдаланылуы мен 
қорғалуының жай-күйі туралы есептерін тыңдау;

5) Қазақетан Республикасыныз заң актілерінде белгіленген 
күзыреті шегінде әкімшілік-аумақтық бірліктер арасындағы 
шекараны белгілеу туралы шешімдер қабылдау;

Жергілікті атқарушы органдардың қүзіреттері Жер 
кодексінің 16, 17, 18, 19-баптарында қарастырылған. Елді 
мекендер жерін коспағанда, аудан шекарасының шегінде жер 
қатынастарын реттеу саласында аудандық (қалалардағы 
аудандардан басқа) атқарушы органның күзыретіне мыналар 
жатады:

1) жер учаскелерін жеке меншікке жэне жер пайдалануға 
беру;

2) жер учаскелерін мемлекеттік кажеттіктер ұшін алып кою, 
соның ішінде сатып алу арқылы алып кою;

3) басқа да табиғат қорғау шараларының кешенінде жерді 
үтымды пайдалану, топырақ қүнарлылығын арттыру, жер 
ресурстарын қорғау жөніндегі аудандық бағдарламаларды 
әзірлеп, тиісті өкілді органның бекітуіне енгізу жэне олардың 
орындалуын қамтамасыз ету;

4) ауылдық (селолық) атқарушы органдардың күзырына 
берілген ауыл шаруашылығы алқаптарын қоса алғанда, елді 
мекендер аумағында жер-шаруашылық орналастыру 
жоспарларын тиісті өкілді органның бекітуіне әзірлеу жэне 
олардың орындалуын камтамасыз ету т.б.

138



I і. ЖҮр І<ІІ гыиастарыи реттеу салаеында арнаііы орталық
іі у іірогті орі анның құзіреті (Жер ресурстарьш басқару 

жөніндегі Агенттік)

Жі-р росурстарын баскару жөніндегі орталық атқарушы
• >ін .іііііыіі, қарауына мэселелердің кең шеңбері берілген. Оның 
і|>V11к11мм.ііары 1999 жылы Үкімет қаулысымен Мемлекеттік жер 
кпміі іогіііің негізінде қайта құрылган Үкімет кұрамына кірмейтін 
І'.;і іақс ган Республикасының жер ресурстарын басқару жөніндегі 
Личпіігіне берілді. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
І‘,і'р кодексі қабылданғаннан кейін Жер ресурстарын баскару 

пиніііідегі Агенттілік туралы ережені бекіткен Үкіметтің каулысы 
І-І кацтар 2005 жылы қабылданды.

( 'онымен, Қазакстан Республикасының Жер ресурстарын 
»пігк.ару агенттігі арнайы атқару, рұксат ету жэне бақылау- 
і і іагшіау функцияларын, сондай-ақ жер ресурстарын басқару
■ апасында топографиялык-геодезиялық және картографиялық 
кумыстарды салааралык үйлестіруді жүзеге асыратын ҚР-ң 

орталык аткарушы органы болып саналады. Ережеде жалпы 
срсжелер мен агенттіктің негізгі міндеттері және қүқыктары 1 
жаііс 2 бөлімдерінде орын алған. Агенттіктің облыстарда және 
Астана, Алматы калаларында, аудандар мен калаларда занды 
і үлгалар болып табылатын аумактык бөлімдері бар.

Агенттіктің негізгі міндеттері:
1 жер ресурстарын басқару, жер қатынастарын реттеу, 

і содезия және картография саласында біріңғай мемлекеттік 
оаясатты жүргізу;

2 жер ресурстарын басқару жөніндегі жүмыстарды 
үііымдастыру жэне жүзеге асыру, жерге орналастыру, геодезия
ж.інс картография женіндегі іс-шараларды эзірлеу жэне іске 
асыру;

мемлекеттік геодезиялық кадағалауды жүзеге асыру жэне 
і иісті ақпаратты қорғау болып табылады.
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Агенттік заңнамада белгіленген тэртіп пен мынандай 
функцияларды жузеге асырады:

1) мемлекеттік саясатты қалыптастыруды қамтамасыз ететін
стратегиялық функциялар; жер қатынастары саласындағы 
мемлекеттік саясатты эзірлеу; мемлекеттің жер катынастары 
саласындагы мүдделерін қорғау; жер заңнамасын колдану 
тәжірибесін қорыту, оны одан эрі жетілдіру жөнінде ұхыныстар 
әзірлеу; нормативтік кұкыктык келісімдер (актілер) мен 
геодезиялық жэне картографиялық жұмыстарды жүргізуге 
арналған техникалық талаптарды эзірлеу, бекіту және 
қолданысқа енгізу, геодезиялық жэне картографиялық кызмет 
субъектілерінің осы талаптарды сақтауын, қадағалауды жүзеге 
асыру жэне олардың дұрыс қолданылуын бакылау; мемлекеттік 
құпияларға жататын топографиялық-геодезиялық,
картографиялық жэне аэросуретке түсіру материалдарын 
пайдалану тэртібін белгілеу;

2) мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін 
функциялар: қолда бар жерлер жэне оларды санаттар, алқаптар 
бойынша жер учаскелерінің меншік иелері мен жерді 
пайдаланушыларға бөлу туралы, жерлердің пайдаланылуы мен 
қорғалуын мемлекеттік бақылау туралы, бүлінген жерлерді кайта 
өңдеу, топырактың құнарлы кабатын сылып алу жэне пайдалану 
туралы жыл сайынғы республикалык есептерді жасау; 
белгіленген тэртіппен жердің мониторингін, мемлекеттік жер 
кадастырын жүргізуді ұйымдастыру; Қазақстан Республикасы 
жер ресурстарының жай-күйі туралы деректердің банкін құру 
жэне жүргізу; жерге орналастыруды республикалық деңгейде 
жүргізуді үйымдастыру; аймақтарға бөлу негізінде жердің 
пайдаланылуын жоспарлауды жэне болжам жасауды 
ұйымдастыру, жер учаскелерінің шекараларын белгілеу; жсрді 
аймақтарға болу жөніндсгі жұмыстарды әдістемелік камтамасыз 
ету; жер ресурстарын пайдалану жөніндегі жинақтар мен басқа да 
материалдарды басып шығару жэне тйрату; Қазақстан
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I'» гііүоіінісисыііың орталық жэне жергілікті атқарушы
. ............ жср қатынастарын реттеу, жерді пайдалану жэне
і "|н .і\\ жылжымайтын мүлікке күкыктарды тіркеу мэселелері 
*міііі>і11111;і оіара іс-қимыл жасау; экімшілік-аумақтық бірліктер 
і|і.и і.іи/іигі.і шекаралардың өзгерістерін, сондай-ақ жергілікті 
ііч рдің очгерістерін жэне географиялық объектілердің атауларын 
иіргггс отырып, кезекші анықтамалық карта жүргізу; 
\ ш.імдардың, олардың белгіленген тәртіппен жерге орналастыру 
и іі 111 ідсгі 'гопографиялық-геодезиялық, инженерлік-геодезияльщ, 
міірісіпсйдерлік, картографиялық, топырақтық, агрохимнялық,
11 иінп апикалық ясүмыстарды жэне басқа да зерттеулік жэне 
ми  г ц р у  жүмыстарын жүргізу бөлігіндегі кызметін үйлестіру;
• ігмікчсеттік, арнаулы және (немесе) салалық максаттағы 
ігпдсшялық жэне картографиялық жүмыстардың орындалуын 
уііымдастыру; мемлекеттік республикалық картографиялык- 
і годсзиялық қорды жэне республика аумағы жер ресурстарының 
і .іргографиялык қорын жүргізу; республика аумағының 
і пшкнараттық жүйелерін щру; халықаргшық үйымдарда жер 
рггурстарын басқару, геодезия жэне картография мәселелері 
(іоііынша Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру, басқа 
гидсрдің тиісті қызметтерімен қатынастарды қолдау; Қазақстан 
Гг< публикасыньщ мемлекеттік шекарасын делемитаңиялау жэне 
чгмаркациялау жөніндегі топографиялық-геодезиялық жэне 
іцртографиялық жүмыстарды жүзеге асыру; Қазақстан 
Ггщубликасы Әділет министрлігінің тіркеу органдарын жер- 
кндасгырлық карталармен жэне жер учаскелерінің 
/ісосгіарларымен қамтамасыз ету;

і) мемлекеттік саясаттың іске асырылуын бақылау жөніндегі 
фуикциялар: белгіленген тэртіппен жердің пайдаланылуы мен 
міргалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру; жер 
і.іңмамасын бүзушылықтарды жою шараларын қабылдау; жер 
іацііамасын бүзушылықтарды жою бойынша орындау үшін 
міпдсгті үйғарымдар беру; геодезиялык жэне картографиялық
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жұмыстарды ұйымдастыру мен орындау тэртібінің анықталған 
жолсыздықтарын жоюды, сондай-ақ көрсетілген жұмыстарды 
немеее аэрогарыштык түсірілімдер жүргізу нэтижесінде алынған 
геодезиялық жэне ісартографиялық материалдар мен деректерді 
топтастыруды, есепке алуды, сақтауды, пайдалануды жэне іске 
асыруды талап ету; жер заңнамасы саласындағы экімшілік 
қүқықбүзушылықтар туралы істерді карау; егер олар Қазақстан 
Республикасының жер заңнамасын, жерді пайдаланудың 
белгшінген режнмін бүза отырып жүзеге асырылса, сондай-ақ 
бүл жүмыстар сараптамадан өтпеген немесе теріс қортынды 
алған жобалар бойынша жұргізілсе, пайдалы қазбалардың кен 
орындарын игеру іщэлысын, объектілерді пайдалануды, 
геологиялық-барлау жэне басқа да жұмыстарды тоқтата түру; 
Казакстан Республикасының геодезия мен картография 
саласындағы заңнамасының жэне техникалық талаптардың 
бүзылу фактілері анықталған жағдайда лицензиялау туралы 
заңнамаға сэйкес геодезиялық жэне картографиялык жүмыстарды 
токтата тұру; мемлекеттік құпияларға жататын топографиялық- 
геодезиялық, картографиялық жэне аэросуретке түсіру 
материалдарын есепке алуды, олардың кэсіпорындарда 
көбейтілуін, сақталуын жэне пайдалануын бақылауды 
үйымдастыру; ғеодезиялык пункттерде есепке алу жэне олардың 
сакталуын қамтамасыз етуді қадағалау; пайдаланылмай жаткан 
жерлер мен заңнаманы бұзу арқылы пайдаланылатын жерлерді 
анықтау;

4) экономикалық қызметтің мемлекеттік реттелуін 
қамтамасыз ететін функциялар: мемлекет жеке меншікке сататын 
немесе жерді пайдалануға беретін нақты жер учаскелерінің 
бағалық күнын айішндау; жер учаскелерінің бөлінетіндіғі мен 
бөлінбейтіндігін анықтау; жерге құқықты куэландыратын 
құжаттарды беру; мемлекеттің жер учаскелерін беру кезінде 
оларды таңдауды келісу; өз құзіреті шегінде лиңензиялауды 
жүзеге асыру; аэротүсірілімдік, геодезиялық және
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і |мфиялық жұмыстарды тіркеу, есепке алу жэне оларды 
і' у|*і гіуги рұқсаттар беру; геодезиялық жэне картографиялық 
і і.ммгі субъектілеріне жоспарланып отырған жұмыс 

■і.н і'■гцоріндегі орындардың геодезиялық жэне картографиялық 
і и і.інап зерделенгендігі туралы мэліметтер беру; жерлерді
..... .. мен қоргау мэселелерін қозғайтын республикалық,
..... . і і.іқ аудандық бағдарламаларға, схемалар мен жобаларға
' и|міпама жүргізу;

Лгопттіктің өз функцияларын жұзеге асыру максатында 
мңиамада белгіленген тэртіппен:

1) мемлекеттік органдардан, өзге де ұйымдардан, лауазымды 
і і імдардан және азаматгардан жерді пайдалану мен қорғау 
■ і » гіюлсрі жөніндегі жэне геодезия мен картографня
• ипагыпдағы қажетті ақпаратты сұратуға жэне алуға;

2) заңнамалық келісімдерде көзделген негіздемелер бойынша 
лор учаскелеріне меншік құқықтары мен жерді пайдалану

кыктарын тоқтату туралы атқарушы органдардың қарауына 
үгі.шыстар енгізуге

3) жергілікті атқарушы органдардың жер заңнамасына 
кагішы келетін шешімдерін тоқтату туралы ұсыныс енгізуге 
і' үкыгы бар.

І»үл Ереженің бұрынғы Ережелерден айырмашылығы жер 
рооурстарын баскару жөніндегі орталық атқарушы орган жер 
рооурстарын басқару мен жер катынастарын реттеу саласында 
(иртүтас мемлекеттік саясат жүргізуіне байланысты, оның 
і у ііроті бірнеше топтарға бөлініп қарастырылған. Олар:

■ мемлекет саясатының калыптасуын камтамасыз ететін 
г гра гсгиялық функциялары;

мемлекет саясатының жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін 
фупкциялары;

мемлекет саясатының жүзеге асырылуын бакылау 
фуикңиялары;

экопомикалық қызметті мемлекеттік реттеуді қамтамасыз 
г и"і ім фуикңгіялары.

143



Қорытынды: Дэрісте заң шығарушылық; жер қатынастарын 
реттеуді жүзеге асыратын заңдарды кабылдау қызметі, заң 
орындаушылық; заң орындалуын қамтамасыз ету қызметі, құқық 
қорғау қызметі, яғни кінэлі тұлғаны жауапкершілікке тарту 
мэселелері аныкталған.

Бақылау сұрақтары
1. Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу құқықтық 

механизмінің түсінігі.
2. Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу органдарының 

жуйесі.
3. Жер қатынастарын реттеу саласында арнайы орталык 

құзіретті органның құзіреті (Жер ресурстарын басқару жөніндегі 
Агенттілік)

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1.Қазақстан Республнкасының Конституңиясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда қабылданған). 
Қазакстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51 -VI ҚРЗ.

2.Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енгізілді).

3.Қазақстан Республикасының Экологиялык кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.



ііі і і іі і эдсбиеттер:
(і. І ркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұкығы» 

і ,і .иші,і жано срскше бөлім) окулық Алматы 2010ж
/, ( ' і амкулов Ә.С. «ҚР Жер кұқығы». Оқулық. Алматы, 2005 ж.
К, Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

( ) і ) іц; ія  часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 
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8 Т ақы ры бы :
Ж ЕР ҚАТЫ НАСТАРЫ Н ҚҮ ҚЫ ҚТЫ Қ РЕТТЕУ

САЛАСЫНДАҒЫ М ЕМ ЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫ Ң 
ФУНКЦИЯЛАРЫ

Дәріс гің жоспары:
1.1. Жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 

органдардың функцияларының жүйесі.
1.2. Жер кадастрының түсінігі, жер-кадастрлік кұжаттар, 

кадастр жүргізу тэртібі. Жерге кұкыктарды мемлекеттік реттеу.
1.3. Жер мониторингінің түсінігі, құрылысы, мазмұны.
1.4. Жерге орналастырудың түсінігі, оның функциясы, 

міндеттері, жерге орналастыру процессінің кезеңдері жэне оның 
мазмұны.

1.5. Жерлерді қорғау жэне үтымды пайдалануға мемлекеттік 
бакылау жасаудың міндеттері мен мақсаттары.

1.6. Жерге ақы төлеу. Жер салығы бойынша жеңілдіктер. Жер 
дауларын шешу.

1.1. Ж ер қаты настары н реттеу саласындағы мемлекеттік 
органдардын ф ункциялары ны ң жүйесі

Жер қатынастарын мемлекеттік реттеудің функциялары 
дегеніміз -  жерді корғауға ұтымды және нысаналы пайдалануды 
қамтамасыз етуге бағытталған мемлекет тарапынан жүзеге 
асырылатын негізгі қызметтер болып танылады, яғни мемлекет 
тарапынан жер саясатын жүзеге асыруға бағытталған негізгі 
бағыттардың жиынтығы. Бүл қызметтердің бірнеше түрлері бар:

-жер учаскелерін есепке алу жэне мемлекеттік жер 
кадастрын жүргізу;

-жерді жеке меншікке немесе жер пайдалануға беру немесе 
алып қою;
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м-рдщ (•аііа.ты.н анықтау жэне жерді бір санаттан екінші
• ііи.і і і ,і ауысі ыру;

н г р д і а і і м а қ т а р ғ а  б ө л у  ж э н е  ж е р г е  о р н а л а с т ы р у д ы  ж ү з е г е  

,н ыру;
,кср мониторингісін жүргізіу;
жор телемдерін алу;
жсрді қорғау шараларын жүргізу;

-жсрді найдалану мен қорғау шараларына мемлекеттік 
(іақылау жүргізу;

- жер дауларын шешу;
-жер зандарын бүзғаны үшін заңды жауапкершілікке тарту;

1.2. Ж ер кадастрының тусінігі, жер-кадасгрлік 
күжат гар, кадастр жүргізу тәртібі

Жалпы «кадастр» деген түсініктің екі түп тамыры бар. 
Ьіріншіден «сариі» - нақты зат жэне «сарііазігит» осы заттардың 
тізімі. Ал жер кадастры дегеніміз, ғалымдардың пікірі бойынша 
кең магынада -  жерді ендіріс құралы ретінде сипаттайтын барлық 
қажетті мэліметтердің жиынтығы. Тар мағынада жерді бағалау 
яғни, жердің табиғи және шаруашылық жағдайын анықтайтын 
бағалау мэліметтері. Жер кадастры дегеніміз -  Жер кодексіне 
сэйкес, Қазақстан Республикасы жерінің табиғи жэне 
шаруашылық жағдайы, жер учаскелерінің орналаскан жері, 
нысаналы пайдалануы, мөлшері мен шекарасы, олардың сапалық 
сипаттамасы туралы, жер пайдаланудың есепке алынуы мен жер 
учаскелерінің кадастрлық күны туралы мэліметтердің жүйесі 
болып табылады. Мемлекеттік жер кадастрының келесідей 
белгілерін атап керсетуге болады;

Біріншіден, кадастрда жер учаскесі, жерге меншік 
күкығының субъектілері, жер пайдалану, жерді жалдау, жер 
учаскесінің нысаналы мақсаты, оларды қолдану сипаттамасы 
туралы мэліметтер болуы керек;
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Екіншіден, жерді сандық жағынан есепке алу мәліметтері, 
яғни, жер алаңдарын жер кұкык қатынастары субъектілеріне 
бөліп беру туралы мэліметтер;

Үшіншіден, жердің сапалық жағдайы туралы, яғни, жерді 
пайдалануға әсер ететін табиғи сипаты мен белгілеріне 
/топырақтың механикалық құрамы, жер бедері, жағымсыз 
проңесстер -  эрозия, тұздану, тапталу белгілері мен экологиялық 
технологиялық, қала құрылысы сипаттары/ байланысты жүзеге 
асырылатын жер-кадастрлық аудандарга бөлу, топырақты 
топтастыру, жерді санаттарға бөлу т.с.с шаралар нэтижесінде 
алынатын мәліметтер;

Төртіншіден, кадастрда жерді бағалау беріледі, яғни, жер 
ауыл шаруашылығының өндіріс қүралы жэне кеңістіктік базис 
ретінде салыстырмалы бағасын, сонымен бірге, пайдаланудың 
тиімділік деңгейін анықтайды.

Жер кадастрын жүріізу мемлекет тарапынан 
қаржыландырылады. Мемлекеттік жер кадастры жер 
ресурстарны басқару жөніндегі Агенттілікпен жэне оның 
жергілікті бөлімшелерімен жүргізіледі. Мемлекеттік меншіктегі 
жерлерден беріле-тін жер учаскелеріне жер-кадастрлық істерді 
Кадастрды жүргізетін мамандандырылған мемлекеттік 
кәсіпорындар облыстардың (республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының, аудандык 
маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ 
экімдерінің шешімдері, Қазақстан Республикасының Жер 
кодексінде белгіленген қүзыретіне сэйкес, облыстың 
(республикалык маңызы бар қаланың, астананың), ауданның 
(облыстык маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөніндегі 
уэкілетті органы бекіткен жерге күкық беру туралы жерге 
орналастыру жобасы жэне жер учаскесінің шекараларын белгілеу 
жөніндегі материалдар негізінде жүргізеді.
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М г\гп‘і<сіпт.ік жер кадастры - Қазақстан Республикасы
• • |*ініп іабиғи шаруашылық жай-күйі, жер учаскесінің 

п|ііі,іп;ігқ;ііі жсрі, нысаналы пайдалануы, мөлшері мен шекарасы, 
ті.ірдың сапалық сипаттамасы туралы, жер пайдаланушыларды 
гггмкс алу мен жер учаскесінің кадастрлық қүны туралы 
млнімстгердің, әзге де қажеті мэліметтердің жиынтығы.

Жср кадастрының иегізгі мақсаты -  жер қорын үтымды 
млпдалану мен корғауды қамтамасыз ету. Жерге заттық 
к\'к;ықтардың азаматтық айналымы жерге меншік күқық 
ж;іі'дайында жер меншік иелері мен жер найдаланушылардың 
күқықтарын қорғау.

Жер туралы мәліметтер арнайы базалык күжаттармен 
рптеледі. Базалық қүжаттарға келесілер жатады:

- жер учаскесінің жер кадастрлық ісі;
-мемлекеттік жер кадастрының кітабы; 
жер кадастрының картасы;
Жер-кадастрлық қүжаттама мынадай талаптарға сәйкес 

болуы тиіс:
барлық деректемелерді (оларды шығарушы органның, 

мекеменің, үйымның атауын, күнін, күжатгың нөмірін, мекен- 
жайын (қүжатты алушыны) керсету) толтыра отырып белгіленген 
үлгідегі бланкілерде орындалады;

жер учаскелері шекараларының жоспарларын 
(сызбаларын) дайындау жер ресурстарын басқару жөніндегі 
орталық уәкілетті орган белгілейтін техникалык талаптарға 
сәйкес жүзеге асырылады;

мемлекеттік қүпияға жатқызылған жер учаскелерінің 
жоспарларында (сызбаларында) қамтылатын мәліметтер олардың 
қүпиялылығын қамтамасыз ететін белгіленген ережелерге сэйкес 
пайдішанылады жэне сақталады.

Жер учаскесінін жер кадастрлық кітапка жазба енгізілгеннен 
кейін оған жеке елдің аумағына қайталанбайтын нөмір беріледі. 
Кадастрлық нөмірді күру:
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облыстың немесе республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың кодымен;

ауданның немесе облыстық (аудандық) маңызы бар 
қаланың кодымен;

есепті кварталдың кодымен;
жер учаскесінің есепті кварталдағы реттік нөмірімен 

айқындалады.
Елді мекеннің кварталы, жұмыс кенттері жэне ауылдық елді 

мекендер, бағбандық жэне саяжайлық қоғамдар, желілік 
объектілер: темір жол, автомобпль жолдары, жердегі, жер үсті 
жэне жер асты қүбыр желілері бөлу жолактарымен, суаттар жэне 
басқалар есепті кварталдар болып табылады.

Жер учаскесі кадастрлық нөмірінің екі алғашқы саны 
облыстың немесе республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың кодын, одан кейінгі үшеуі - ауданның немесе 
облыстық (аудандык) маңызы бар қаланың, одан кейінгі тағы 
үшеуі - есепті кварталдың кодын және соңғы үш сан - есепті 
кварталдың ішіндегі жер учаскесінің реттік нөмірін білдіреді. 
Барлығы он бір саннан күралады. Есепті квартал ішінде жер 
учаскелерінің саны 999-дан асқан жағдайда, осы есепті квартал 
ішінде калыптасатын келесі жер учаскелеріне төрт таңбалы 
реттік нөмір беріледі.

Кадастрлық мэлімет шынайы объективті болуы үшін келесі 
қағндалар сақталуы тиіс:

1. Мемлекеттің жер қорын түгелдей қамту;
2. Жер кадастрын жүргізудің үздіксіздігі;
3. Жер кадастрының эдістемелік негіз бірлігі;
4. Жер кадастрын жүргізу органдарының бірыңғай 

жүйесінің болуы;
Жер кадастрының мәліметтері келесі жа&дайларда 

цолдсшылады:
максатты тағайындауын ескеріп, жер учаскесін 

пайдалану тиімділігін анықтау;
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м '|і у ч а о к е с і н  ж е к е  м е н ш ік к е  с а т қ а н  к е з д е  о н ы ң  б а ғ а с ы н

і і « 11 \ ч.имч іп ж а л д а у  қ ұ қ ы ғ ы н  с а т у  т ө л е м і н )  а н ы қ т а у ;  

г і і л ы қ  с а л у ;

ж с р  у ч а с к е с і н  м е м л е к е т т і к  қ а ж е т т ік т е р  ү ш і н  е р ік с із  а л у  

і* і ' і іп д с  ж о н е  и е л і к т е н  а й ы р у  ж а ғ д а й ы н д а  с а т ы п  а л у  б а ғ а с ы  м е н  

ииігм м о л ш е р ін  с о т п е н  а н ы қ т а у  м а қ С а т ы н д а  ж ұ р г із іл е д і .  

ж е р  у ч а с к е с і м е н  м э м іл е  ж а с а у ;  

ж е р г е  т ө л е м  м ө л ш е р і н  а н ы к т а у ;  

к ү қ ы қ т ы к  б а с қ а  к а д а с т р д ы  ж ү р г і з у  ү ш і н .

Жер кадастры деген үғымды құқықтык кадастр деген 
үгымнан айырып қарау керек.

Күқықтық кадастрды жүргізу тэртібі Қазақстан 
1'оспубликасының 2007 жылғы 26 шілдедегі Жылжымайтын 
мүлікке қүкықтарды жэне онымен жасалатын мәмілелерді 
мемлекеттік тіркеу туралы N 310 Заңымен реттеледі.

Қүкықтық кадастр дегеніміз — жерге меншік пайдалану жэне 
басқа да күқықтары және олардың иелері сонымен қатар, жер 
учаскесінде жасалатын мэмлелер, оларга берілген ауыртпалықтар 
туралы мэліметтердің жиынтығы. Құқыктык кадастрды тіркеуші 
органдар жүргізеді жэне онда жылжымайтын мүлікке 
қолданылатын жэне тоқтатылған құқыктар жэне тіркеудің өзге де 
объектілері туралы ақпарат, жылжымайтын мүліктің 
сойкестендіру сипаттамалары, кұқық иелері туралы мэліметтер, 
қүқықтық кадастрдың мәліметтеріне бар сұрау салулар туралы 
ақпарат қамтылады.

Құқықтық кадастр:
1) тіркеуге келіп түсетін күжаттарды есепке алу кітабынан; 

Мемлекетгік тіркеуге келіп түсетін құжаттарды есепке алу 
кітабын тіркеуші органдар жылжымайтын мүлікке құқықтардың 
гуындауын, өзгеруін немесе тоқтатылуын жэне өзге де тіркеу 
объектілерін мемлекеттік тіркеуге берілген отініштердің 
арасындағы басымдықты есепке алу және белгілеу мақсатында 
жүргізеді. Мемлекетгік тіркеуге келіп түсетін құжаттарды есепке
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алу кітабына енгізілген өтініштердің арасындағы басымдык 
мемлекеттік тіркеуге өтініш берілген күні, сагаты және минуты 
бойынша белгіленеді. Мемлекеттік тіркеуге келіп түсетін 
күжаттарды есепке алу кітабының нысанын, мазмүнын жэне 
жүргізілу тэртібін уәкілетті орган айқындайды

2) тіркеу кітабынан; Тіркеу кітабы жылжымайтын мүлік 
объектілеріне толтырылатын тіркеу парактарынан 
түрады. Жекелеген тіркеу парақтары жер учаскесіне, 
жылжымайтын мүліктің кейінгі объектісіне, онда орналасқан 
бастапқы жылжымайтын мүлік объектілерімен бірге жер 
учаскесіне толтырылуы мүмкін.

Тіркеу парагы төрт бөлімнен: жылжымайтын мүліктің 
сәйкестендіру сипаттамалары, үхтемдікке ие жер учаскесінің 
немесе жылжымайтын мүліктің басқа объектісінің пайдасына 
белгіленетін сервитуттар бөлініп көрсетілген жылжымайтын 
мүлікке күқықтардың тізілімі, кепіл бөлініп көрсетілген 
жылжымайтын мүлікке қүқықтар ауыртпалықтарының, сондай-ақ 
жылжымайтын мүліктен туындайтын міндеттемелердің тізілімі, 
заңдық талаптардың жэне жылжымайтын мүлікке кұқыктардың 
немесе қүкықтар ауыртпалықтарының туындауына әкеп 
соқпайтын мэмілелердің тізілімінен түрады

3) қүқықтык кадастрдан мәліметтер беруге сүрау салуларды 
есепке алу кітабынан; Қүқықтық кадастрдан ақпарат беруге сүрау 
салуларды есепке алу кітабын тіркеуші органдар келіп түсетін 
сүрау салуларды және қүқықтык кадастрдан берілген ақпаратты 
есепке алу мақсатында жүргізеді. Қүқықтық кадастрдан акпарат 
беруге сүрау салуларды есепке алу кітабының нысанын, 
мазмүнын және жүргізілу тэртібін уәкілетті орган айқындайды.

4) тіркеу істерінен; Тіркеу ісі эрбір жер учаскесіне жеке 
жүргізіледі жэне қүқық белгілейтін жэне тіркеуге берілген 
өтінішке қоса тіркелген басқа да қүжаттардың көшірмелерін, 
соның ішінде жер учаскесіне сэйкестендіру қүжатының, 
жылжымайтын мүлік объектілеріне техникалық паспорттардың
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ммиірмелерін, сондай-ақ жылжымайтын мүліктің осы объектісіне 
іи-мосс оның күқық нелеріне қатысты тіркеуші органның 
күжаттарын қамтиды. Кондоминиум объектісінің күрамына 
кірстін жылжымайтын мүлік объектісінің эрбір кейінгі 
обі.ектісіне жеке тіркеу ісі жүргізіледі.

5) ақпараттық жүйеден түрады. Қүқық иесінің сәйкестендіру 
дороктерін (жеке түлғаның тегін, атын, экесінің аты мен туған 
күнін, заңды түлғаның атауы мен тіркеу нөмірін) қоспағанда, 
;паматтар жэне басқа да қүқық иелері туралы ақпаратты ашатын 
моліметгер (дербес деректер) берілмейді.

Жылжымайтын мүлікке мынадай қүқықтар қүқықтық 
кадастрда мемлекеттік тіркеуге жатады:

1) меншік ісүқығы;
2) шаруашылык жүргізу күқығы;
3) оралымды басқару қүқығы;
4) кемінде бір жыл мерзімге жер пайдалану күкығы;
5) үстемдікке ие жер учаскесінің немесе өзге де 

жылжымайтын мұлік объектісінің пайдасына кемінде бір жыл 
мерзімге сервитуттар.

Сонымен қатар, жылжымайтын мүлікке қүқықтардың 
мынадай ауыртпалықтары күқықтық кадастрда мемлекеттік 
тіркеуге жатады:

1) кемінде бір жыл мерзімге пайдалану қүқығы, соның ішінде 
жалға беру, өтеусіз гіайдалану, сервитуттар, өмір бойы қарауында 
үстау кұкығы;

2) сенімгерлікпен басқару қүқығы, оның ішінде 
қорғаншылық, камқоршылык кезінде, мүралық кұқық 
қатынастарында, банкроттықта жэне басқаларында 
сенімгерлікпен басқару қүқыгы;

3) кепіл;
4) тыйым салу;
5) мемлекеттік органдардың өз қүзыреті шегіиде 

жыллсымайтын мүлікті пайдалануға, оған билік етуге немесе 
белгілі бір жүмыстарды орындауға шектеу қоюы (тыйым салуы);
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6) басым мүдделерді коспағанда, Қазақетан 
Республикасының заңдарында көзделген жылжымайтын мүлікке 
күқықтардың өзге ауыртпалықтары.

Жылжымайтын мүлікке күкықтарды жэне онымен жасалатын 
мэмілелерді мемлекеттік тіркеу мынадай тэртіппен жүргізіледі:

1) мемлекеттік тіркеу үшін қүжаттарды қабылдау;
Жылжымайтын мүлікке қүқықтарды жэне онымен жасалатын 
мәмілелерді мемлекеттік тіркеу күқық иесінің, мэміле
тараптарының (катысушыларының), мемлекеттік органның (оның 
уэкілетті өкілінің) немесе өзге де уэкілетті адамдардың тіркеуші 
органға берген етінішінің негізінде жүзеге асырылады. 
Мемлекеттік тіркеу үшін өтініш беруші (өтініш берушінің
уәкілетті өкілі) оның жеке басын куэландыратын күжатты 
көрсетуі жэне мынадай ісүжаттарды: белгіленген үлгідегі
мемлекеттік тіркеу туралы өтінішті; жылжымайтын мүлікке 
техникалық паспортты және (немесе) жер учаскесіне
сэйкестендіру күжатын қоса бере отырып, күқық белгілейтін
жэне тіркеу объектісін растайтын өзге де қүжаттарды; өтініш 
берушінің (жеке түлғаның) жэне өтініш берушінін уәкілетті 
өкілінің жеке басын куэландыратын қүжатының көшірмесін; 
жылжымайтын мүлікке қүкықтарды мемлекеттік тіркеуге алым 
төлегенін растайтын күжатты үсынуға тиіс.

2) жасалатын мэміленің жэне (немесе) жылжымайтын 
мүлікке кұқыктардың (күқыктар ауыртпалыктары) туындауына, 
өзгеруіне, тоқтатылуына негіз болып табылатын өзге де заңдық 
фактілердің (зандық қүрамдардың) заңдылығын немесе 
мемлекеттік тіркеудің өзге де объектілерін тексеруді қоса 
алғанда, мемлекеттік тіркеуге үсынылатын күжаттардың 
қолданыстағы заңнамаға сэйкестігін тексеру;

3) тіркеу парағына жүргізілген тіркеу немесе мемлекеттік 
тіркеуден бас тарту немесе оны токтата түру туралы жазба енгізу;

4) күқық белгілейтін ісүжатта жүргізілген мемлекеттік тіркеу 
туралы жазба жасау;
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і і ^ріпінгои тіркеу туралы белгісі бар құқық белгілейтін
• . і мп.і момлекеттік тіркеуден бас тарту немесе оны тоқтата 
ң I' іурлііы күжаггы, мемлекеттіктіркеу туралы куэлік беру.

1.3. Жер мониторингінін түсінігі, 
қүрылысы, мазмүны

Жор мониторигісі -  лсер қорын мемлекеттік басқарудың 
ін 11 іі і бастаушы элементі. Жер мониторигісі болыи жатқан
іі и сріо горді уақытылы анықтау оларды бағалау одан эрі дамуын 
' "і міу жэне кері эсері бар ироцесстерді болдырмау мен оның 
ырціііггарын жою жонінде ұсыныстар эзірлеу мақсатында 
иүргпілетін жер қорының саиалық жэне мөлшерлік жай-күйін 

інпііпык жедел мерзімді байқау жүйесін білдіреді. Жер 
мішіггоригісі мақсаттары, міндеттері, құрылымы оның жүзеге
■ ігырылу тэртібі Қазакстан Республикасы Жер кодексімен жэне 
1‘) қыркүйек 2003 жылғы Қазакстан Республикасы Үкіметінің 
"Қіпақстан Республикасьгада жер мониторингін жүргіз жэне 
ппың деректерін пайдалану туралы» каулысымен реттеледі.

Мемлекеттік бағдарламаға сэйкес, жер мониторингісін 
иүргізу бюджеттік қаралсат есебінен қаржыландырылады. 
Момлекетаралық және халықаралық лсер мониторигісін 
карлсыландыру Қазақстан Республикасының баска мемлекетпен 
жаоаған шарттармен келісімдерге сәйкес жүргізіледі.

Жер мониторигісі міндеттері:
-жер жай-күйінің өзгерістерін уакытылы анықтау, оларды 

ііагалау, болжам жасау жэне кері әсері бар проңесстерді 
оолдырмаумен зардаптарын жою жөнінде ұсыныстар эзірлеу;

-мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді, жерге 
ориаластыруды, жерді пайдалану мен қорғауды бакылауды лсэне 
жор ресурстарын мемлекеттік басқарудың өзге де функцияларын 
ақпаратпен қамтамасыз ету.
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Жер мониторингісі:
- жүйелі байқауларды, іздестірулерді, суретке түсірулерді, 

тексерулерді (қайта тексерулерді жэне түзетулерді) орындау;
- жердің жай-күйін талдау мен бағалауды жүргізу;
- жердің қүнарлылығына антропогенді әсер етуді реттеу 

жөніндегі үсыныстарды эзірлеу;
- белгілі бір уақыт кезеңінде жердің сапалык жай-күйін 

болжауды әзірлеу;
- жер туралы деректер банкін ұйымдастыру жөніндегі 

жүмыстарды қамтнды.
Жер мониторигісін жүргізу барысында жердің сапалык 

жағдайына әсер ететін келесідей пропесстер анықталады:
1. Эволюциялық (дамудың табиғи тарихи процестерімен 

байланысты);
2. Кезеңдік (күндік, мезгілдік жэне баска да сипаттағы 

өзгерістер);
3. Антропогендік (адам қызметімен);
4. Төтенше жағдайлар (экологиялық апаттар);
Жер мониторингісі ақпараттық қайнар көзіне бақылаудың, 

зерттеудің, инвентаризациялаудың нэтижелері, архивтік 
мәліметтер жэне жер сапалық жай-күйі туралы басқа да 
мәліметтер жатады. Жер мониторингісін объектісі -  меншік 
нысанына, ведомстволық бағыныштылығына қарамастан барлық 
ҚР жері танылады.

Мониторинг жердің нысаналы мақсатының ерекшелігі 
ескеріле отырып жүргізіледі жэне жердің санаттарына сәйкес 
келетін мынадай қосымша жүйелерге бөлінеді:

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің мониторингі;
- елді мекендер (қалалар, кенттер мен ауылдық елді 

мекендер) жерінің мониторингі;
- өнеркэсіп, колік, байланыс, қорғаныс жэне өзге де ауыл 

шаруашылығы мақсатына арналмаған жердің монйторингі;
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■ |ігммг қорғалатын табиғи аумақтағы жердің, сауықтыру 
гн ■ іп ы іп ід і і.і, рскреациялық жэне тарихи-мэдеии мақсаттағы 
і ■ 1111 ршң моііпториигі;

ормаи қоры жсрінің мониториигі; 
гу қоры жерінің мониторингі;
Ііосалқы жсрдің мониторингі.

Лумақгық ауқымына қарай жердің республикалық, еңірлік 
і >ік жсрі ілікті мониторингі жүзеге асырылады:

рсспубликалық - Қазақстан Республикасының бүкіл 
иумагыи қамтиды;

өңірлік - физикалық-географиялық, экімшілік, 
ичіпомикалық жэне өзге де шекаралармен шектелген аумақтарды 
іпм гиды;

жергілікті - жекелеген жер учаскелері мен ландшафтық- 
імжогиялық кешендердің қарапайым қүрылымдарына дейінгі 
опірлік деңгейден темен аумақтық объсктілерде жүргізіледі.

Жср мониторингін жүргізудің мерзімдері мен кезеңділігіне 
гарпй жердің жай-күйін бақылаудың мынадай:

базалық (бастапқы жер мониторингін жүргізуді бастау 
г.ггіпдегі бакылау объектілерінің жай-күйін тіркейтін);

- жедел (ағымдағы әзгерістерді тіркейтін);
- кезеңдік (бір және одан көп жылдан кейін) түрлері лсұзеге 

асырылады.
Жер мониторингі жөніндегі акпаратты алу үшін:
- қашықтыктан тексеріп-байқау (ғарыштық аппараттардан, 

Ппікке үшатын үшақтардан, шағын авиацияның жэне басқа да 
қүралдардың көмегімен суретке түсіру жэне бақылау);

- жер бетінде суретке түсіру (топырақтық, геоботаникалық 
>ісопе басқа да) жэне аумактық-аймақтық желі пункттеріндегі 
Пақылаулар;

- жерді түгендеу, жер-кадастрлық қүжаттама;
- қор деректері (карталар, картограммалар, схемалар, 

ісестелік жэне басқа да материалдар) материалдары 
паіідаланылады.
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Ғарыштық жеткізгіштен суретке түсіру мен бақылау 
республикалық және өңірлік деңгейлерде жердің жай-күйінің 
сипаттамасын алу үшін орындалады. Жер бетіндегі бақылау, 
зерттеу, тексеру жэне суретке түсіру стаңионарлық жэне 
жартылай стационарлық алаңдарды, түйінді учаскелерді, 
полигондарды жэне бейіндерді пайдалану аркылы жердің барлық 
санаттары бойынша жүргізіледі. Жер мониторингінің нәтижелері 
қағаз жеткізгіштермен де, ақпаратты электрондык жинақтау, 
өңдеу жэне сақтау жүйелерін пайдалану арқылы да есептер, 
кестелер, карталар жэне картограммалар түрінде ресімделеді.

Жер мониторингі бойынша алынған ақпаратты облыстың 
(республикалык маңызы бар каланың, астананың) жер 
ресурстарын басқару жөніндегі тиісті аумактык органдары 
қорытады эрі талдайды, ол мұрағаттар мен автоматтандырылған 
ақпараттық жүйенің деректер банкінде жинақталады жэне 
сақталады.

Базалык қүжаттарда өңірлік объектінің немесе жер 
учаскесінін бастапкы (аялык) жай-күйі тіркеледі. Базалык 
кұжаттарға жердің жай-күйінің бастапкы тақырыптық карталары, 
картографиялық материалдар жэне жердің сапалык жай-күйі 
туралы жиналған мәліметтер жатады. Бірізділендірілген 
нысандар, оларда жердің жай-күйінің тіркелген өзгерісі 
көрсетілген кестелер есептік қүжаттар болып табылады.

Жердің мониторингі жөніндегі құжаттсша мынадай 
талаптарга сэйкес келуі:

- белгіленген үлгідегі бланкілерде атқарылуы;
- картографиялық материалдар жер ресурстарын басқару 

жөніндегі орталық уэкілетті орган белгілеген техникалық 
талаптарға сэйкес эзірленуі;

- мемлекеттік қүпияға жатқызылған жер учаскелерінің 
жоспарларында (сызбаларында) қамтылған мэліметтер олардың 
қүпиялылығын камтамасыз ететін белгіленген ережелерге сэйкес 
пайдаланылуы жэне сакталуы тиіс.
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I і Жерге орналастырудың түсінігі, оныц функциясы, 
\пнц('> іері, жерге орналастыру процессінін кезеңдері жэне 

оның мазмүны

Қ;і іақстаи Республикасы Жер кодексінің 149-бабына сэйкес, 
і" рі г ориаластырудың мақсаттары мен мазмүны:

жерге орналастыру жер қатынастарын реттеуге, жерді 
ү і ымды пайдалану мен қорғауды үйымдастыруға бағытталған, 
1,1’ жер заңдарын сақталуаны қамтамасыз ету жөніндегі шаралар 
/иүііооі болып табылады.

- Жерге орналастыру меншік нысанына қарамастан жэне 
оларда шаруашылық жүргізу нысанына қарамастан барлық 
гаиаттағы жерлерде жүргізіледі.

Жерге орналастыру дегеніміз - жер катынастарын реттеуге, 
>керді үтымды пайдалану мен қорғауды үйымдастыруға 
ііагьпталған Республика заңдарының сақталуын қамтамасыз ету 
жоніндегі іс-шаралар жүйесі болып табылады. Жерге 
орналастыру қызметінің белгілері:

1. Жерге орналастыру -  жер аумағын, жерді пайдалануды 
жэне экологиялық жағдайды үтымды үйымдастыруды 
қамтамасыз ететін шаралар жүйесі;

2. Жерге орналастыру - бүл жерді өндіріс қүралы ретінде 
үйымдастыру шараларының жүйесі;

3. Жерге орналастыру -  жерді толық, тиімді және үтымды 
ііайдалануды үйымдастыру, жерді пайдалану мэдениетін арттыру 
жэне қорғау саласындағы мемлекеттік органдардың шешімдерін 
жүзеге асыруға бағытталған шаралар;

4. Жерге орналастыру -  жер пайдалану саласында, 
мсмлекеттің органдарының шешімдерін жүзеге асыруға 
ікігытталған мемлекеттік шаралардың жүйесі;

5. Жерге орналастыру -  барлық жер аумағын және оның жеке 
боліктерін дүрыс үйымдастыруды камтамасыз ететін белгілі 
іпаруашылық кұқыктық және жер техникалық, мемлекеттік 
шаралар (эрекеттер) жүйесі.
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Жерге орналастыру қызметінің мазмұнындағы бұл шаралар 
уш топқа бөлінеді:

1. Әлеуметтік экономикалык. Әлеуметтік экономикалық 
шаралар жерді қандай салада. пайдалануын аныктайды ол жерді 
ауыл, орман, шаруашылык қызметтерін жүргізу мүмкіндігін 
анықтайды. Жерге орналастыру экономикалық аспект ретінде 
жер өндіріс қүралы жэне халык шаруашылығының салаларының 
объектілер орналастыратын аумақтық базнсі ретінде жерді 
үйымдастыру.

2. Техникалық. Техникалық шаралар іздестіру, суретке 
түсіру, карта жасау, зерттеу жүмыстарын эртүрлі жобалады 
жасауға жүмыстар жүргізеді. Жерге орналастырудың техникалық 
аспектісін жобалау, іздестіру, зерттеу жэне түсіру жүмыстары 
қамтиды.

3. Қүқықтык. Жерге орналастыру жер қорын басқаруға 
байланысты мемлекеттік кызметтің бағыттарының бірі. Жерге 
орналастыру күқықтық аспект ретінде -  жер меншік иелері мен 
жер пайдаланушылардың қүкыктарын жүзеге асырудың 
шарттарын аныктайды. Жерге орналастыру жерді үтымды 
пайдалануды үйымдастыруға бағытгалған шаралардың жүйесін 
қүрайды.

Жерге орналастыру жүмыстары 5 шілде 1997 жылы 
қабылданған Қазакстан Республикасының Үкіметінің «Қазақстан 
Республикасының Жерге орналастыру жүргізудің тэртібі туралы» 
ережеге сэйкес жүргізіледі.

Жерге орналастыру процессінің кезеңдері. Жерге 
орналастырудың кезеңдері дегеніміз - жер заңының жэне жерге 
орналастыруды іске асырудың нормативтік актілерде көрсетілген 
жерге орналастыруды жүзеге асыратын қүзіретті органдардың 
реті мен орындауының іс қимылдары (әрекеттері). Келесі 
сатылардан түрады:

- Жерге орналастыру эрекестері ондірісін қозғау;
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Дайындық жұмыстары. Дайындық жұмыстары қажетті 
і>.і> іііпқы деректер мен мэліметтерді жинаудан, жүйелендіруден,
і іірап гаудан және бағалаудан тұрады. Болжауларды, сызбаларды, 
жсріе орпаластыру лсобаларын өндеу; Шаруашылық аралық, 
піаруашылық ішіндегі жэне учаскелік жерге орналастырудың 
(юлжамдары, схемалары, бағдарламалары, жобалары, елді 
мексндер аумақтарының жер-шаруашылык құрылымының 
жобалары, жерді пайдалану мен қорғауға байланысты жобалар, 
жоспарлар, карталар, сұлбалар, есеп берулер, сондай-ак, жер 
учаскесіне құқығын куәландыратын құжаттар жерғе орналастыру 
күжаттамасының жерге орналастырудын мэніне сэйкес міндетті 
түрлері болып табылады;

- Жерге орналастырудың болжамдарын, бағдарламаларын, 
ехемаларын жэне жобаларын әзірлеудің тэртібі жер ресурстарын 
баскару жөніндегі орталық атқарушы орган әзірлейтін жэне 
бекітетін ведомстволық нормативтік құқықтық актілерге сэйкес 
жүзеге асырылады, Жерге орналастыру кұжаттамаларын қарау, 
келісу, жэне бекіту Қазақстан Республикасының колданылып 
жүрген заңдарына сәйкес жүргізіледі;

- Жобаны жерге көшіру. Жерге орналастыру жобасын 
орындау: жобаны жерге көшіруді; жобаның барлық элементтерін 
игеруді; жерге орналастыру материалдары мен құжаттарын 
рәсімдеуді лсэне беруді камтиды;

- Жерге орналастыру құжаттарын рэсімдеу жэне беру;
- Жер меншік иелері мен жер пайдаланушылардың лсерге 

орналастыру жобаларының орындалуын бақылау.
Жерге орналастырудың мазмұнын Жер Кодексінің 149- 

бабына сәйкес мыналар кұрайды:
1) ландшафтык-экологиялық көзқарас негізінде жерге 

орналастырудың, жерді аймақтарға бөлудің республикапык, 
облыстық жэне аймақтық схемаларын (жобаларын) лсэне жер 
ресурстарын пайдалану, жақсарту лсэне қорғау бағдарламаларын 
эзірлеуді;



2) қолданыстағы жер пайдалануды қалыптастыру жэне ретке 
келтіру жөніндегі шаруашылық аралық жерге орналастыру 
жобаларын жасауды, белгілі бір жерде жер учаскелерін бөліп 
беру мен шекарасын белгілеуді, жер учаскесіне меншік қуқығына 
және жер пайдалану құқығына қркаттар жасауды;

3) белгілі бір жерде елді мекендердің шекарасын /шегін/ 
анықтау мен белгілеуді олардың жер-шаруашылық орналастыру 
жобаларын жасауды;

4) белгілі бір жерден экімшілік-аумақтык құрылымдардың, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жэне жерді пайдалану 
мен қорғаудың ерекше шарттары бар басқа да жер учаскелерінің 
шекарасын белгілеуді;

5) жерге орналастыру, бүлінген жерді жаңғырту мен жаңа 
жерді игеру жобаларын, сондай-ақ жерді пайдалану мен қорғауға 
байланысты басқа да жобалар әзірлеуді;

6) жерді түгендеу ісін жүргізуді, пайдаланылмай жатқан, 
үтымды пайдаланылмай жүрген немесе нысаналы мақсатында 
пайдаланылмай отырған жерді анықтауды;

7) топографиялық-геодезиялық, картографиялық, топырақты 
зерттеу, геоботаникалық жэне басқа да зертгеу мен іздестіру 
жүмыстарын жүргізуді;

8) жер ресурстарының жай-күйі мен пайдаланылуының 
тақырыптық карталары мен атластарын жасауды қамтиды жэне 
қамтамасыз етеді.

Жерге орналастырудың субъектілері дегеніміз - жер туралы 
заңдарда белгіленген жэне жерге орналастыру жүмыстарын 
жүргізетін уэкілетті жэне жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
мен жер проңессіне қатысушылар болып табылады.

Жер кодексінің 14-бабына сэйкес жер ресурстарын
баскарушы негізгі орталық уәкілетті орган жэне оның жергілікті 
жерлердегі органдары болып, яғни екіге бөлінеді: Біріншісі 
орталық уәкілетті орган болса, екіншісі оның жергілікті 
жерлердегі аумақтық органдары болып табылады. Жер кодексінің
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I 'I йіібіііпа сэйкес жерге орналастыруды жүргізу бойынша 
і і і п с ы р ы с  беруші, жерге орналастыру қркаттамасын әзірлеуші, 
м р і с  орпаластыруды жүргізу кезінде қүқықтары мен заңды 

мүдделорі козделуі мүмкін үшінші түлғалар, сондай-ақ жерге 
ориаластыру қүжаттамасы келісілетін жэне оны бекітетін 
мсмлскеттік органдар мен баска да түлғалар жерге ораналастыру 
мроцссіне қатысушылар болып табылады, яғни жерге 
ориаластыру қатынастарының субъектілері бола алады.

Жерге орналастырудың объектісіне жерді жеке меншікте 
жопе пайдалану күкыгында пайдаланатын барлық субъектілердің 
жер алаңдары, алқаптары және учаскелері жатады. Мүндай жер 
и үқықтық катынастардың объектісіне түлғаларға кондоминиум 
қулсығымен тиесілі жер учаскелері де жатады.

1.5. Ж ерлерді қорғау және үты м ды  пайдалануға 
м ем лекеттік  б акы лау  ж асауды ң міндеттері 

мен м ақсатгар ы

Жерді қоргау -  қоршаған ортаның бір бөлігі ретінде жерді 
қорғауға жерді үтымды пайдалануға жерді ормаи және 
ііуыцлшаруашылығы айналамынан негізсіз алып қоюды 
болдырмауға, сондай-ақ топырақтың кұнарлығын қалпына 
келтіруге бағытталған құқықтық, ұйымдық, экономикалык, 
техникалык және басқа да іс-шаралар жүйесін қамтиды.

Жерді корғау мақсатында мемлекеттік жердің меншік 
иелерімен пайдаланушылардың алдына көптеген талаптар мен 
міндеттер кояды:

1. Жерді пайдалану кезіде экологиялық нормативтерді 
орындау талабы. Жерге қатысты 1 норматив бар ол: ‘Топырақтар 
зиянды заттарға жол беруге болатын шекті шоғырлану 
пормативтері’

2. Жердің жай күйіне әсер ететін үйлерді кұрылыстарды, 
ғимараттарды баска да объектілерді салуға дейін олардың
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жобаларын және басқа да дайындық құжаттары, экологиялық, 
санитарлық және басқа да талаптарға жауап беруін тексеру.

3. Жер кодексіне сәйкес жердің иелері мен 
пайдаланушыларына жерді корғау мақсатында қосымша 
міндеттер көрсетілген.

4. Азып-тозған жэне ластанған жерлерді заңда көрсетілген 
жағдайда Үкіметтің тәртібіне сэйкес консервациялауға 
жатқызады.

Жерді консервациялау дегеніміз - жерді қалпына келтіру 
жэне қорғау мақсатында уақытша түрде шаруашылық 
айналымынан алып қою болып танылады. Бүл келесі жерлер:

Химиялық, биологиялык, радиоактивтік және т.б. зиянды 
заттар мен рүқсат етілген мөлшерден тыс ластанған өндіріс жэне 
түтыну қалдықтарымен сарқынды суларымен сондай-ақ 
карантиндік зиянкестермен өзіндік аурулары жүққан жерлер 
жатады. Бүл жерлерде адамның өмір сүруіне ауыл шаруашылық 
өнімдерін өндіруге мал жаюға мүлдем тыйым салынады. Мүндай 
жер егелеріне басқа да жер учаскелері жэне келтірілген 
шығындар толығымен өтеледі. Алып қойылған жер облыс 
экімінің шешімі негізінде босалқы жер санатына ауыстырылады 
және арнайы белгілермен белгіленеді.

1.6. Жерге ақы төлеу. Жер салығы бойынша жеңілдіктер.
Жер дауларын шешу. Жерді аймақтарға бөлу

Жерге ақы төлеу дегеніміз -  жер учаскесін пайдаланудың 
экономикалық нэтижесіне байланысты болмайтын, белгілі бір 
аймақта орналасқан, белгілі бір сападағы жэне шаруашылық 
қүндылығы бар жер учаскесінің бірлік алаңы үшін белгіленген 
сома. Жерге ақы толеу жер меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардың жерді пайдаланғаны үшін, жер учаскесін 
мемлекеттік меншіктен жеке меншікісе сатып алғаны үшін немесе 
жер пайдалану қүқығын алғаны үшін жер заңдар^ымен, салық
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міылрммеп немесе езге де заңдармен белгіленген бекітілген 
мшпінзрдегі соманы төлеу жөніндегі эрекеті болса, жер төлемдері 
/іч |іді утымды пайдалану мен қорғауға бағытталған нақты жер 
учаскссі үшін белгіленген сома болып табылады. Әрине жер 
іоломдерінің мөлшеріне жер учаскесінің орналаскан жері, сумен 
камгамасыз етілуі, топырағының қүнарлылық сапасы т.б. 
(|іакторлар әсерін тигізіп отырады.

Сонымен қатар, жер төлемдерін екі түрлі мағынада 
қарастыруға болады: экологиялық мағынада жэне экономикалық 
мағынада. Экологиялық мкағынадағы жер төлемдерінің қатарына 
жерді қорғау жэне сапасын жақсартқаны үшін төленетін төлем, 
жсрді ластағаны үшін төленетін төлем жатқызылған болса, 
жономикалық мағынадағы жер төлемдерінің қатарына жер 
салығы, жердің нарықтық қүны, жер ресурстарын пайдаланғаны 
үшін төленетін төлем, жерді мемлекеттік меншіктен жеке 
меншікке немесе пайдалану қүқығына алғаны (сатып алғаны) 
үшін төленетін төлем т.б. жатқызылған.

Жер учаскесінің экономикалық қүндылығы келесідей негізгі 
үш белгісі арқылы белгіленеді:

1. Жер учаскесінің негізгі мақсаты, яғни, бүл жер учаскесі 
қолданылатын мақсатты санаты; Жердің негізгі максатта 
пайдалану белгісі жер учаскесін бағалаудағы басқа екі белгіні 
сипаттап ашуға мүмкіндік береді: мысалы, ауьшшаруашылык 
мақсатындағы жерлер үшін бұл жерлердің мэнді белгілері болып, 
оның құнарлылығы, топырағының физикалық-химиялық құрамы, 
өзге де минералды жэне органикалық кұрамдарының бар болуы 
танылса, ал, өнеркәсіп, транспорт жэне өзге де мақсаттағы 
жерлер үшін маңызды белгілері болып оның бедері, пайдалы 
қазбаларының бар болуы, гидрологиялық жэне геологиялық 
қасиеттерінің бар болуы танылады;

2. Жердің сапасы, ягни, жер учаскесінің белгілі бір 
шаруашылық мұқтаждыктарын қанағаттандыра алу деңгейі; 
Жердің сапасы жердің белгілі бір табиғи қасиеттеріне деген 
сүраныс деңгейімен анықталады;
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3. Жер учаскесінің экономикалық шаруашылық кеңістікте 
нақты орналасуы, яғни оның бағасын мына қағидадан анықтауға 
болады: жер пайдалану шығындарының төмендігі және жердің 
экономикалық тиімділігінің жоғарлығы

Жерге ақы төлеудің түрлерін келесідей нысанда көрсетуге 
болады:

а) Жер салығы; Меншіктегі, түрақты жер пайдаланудағы 
немесе бастапқы уақытша өтеулі жер пайдаланудағы жер 
учаскелеріне Қазақстан Республикасының салық заңдарына 
сәйкес, жер салығы салынады.

б) Жалдау ақысы; Мемлекет уақытша өтеулі пайдалануға 
(жалға) берген кезде жер учаскелері үшін жер учаскелерін 
пайдалану төлемакысы алынады. Жер учаскелерін пайдалану 
төлемақысын есептеу және жергілікті бюджеттің кірісіне төлеу 
тэртібі Қазақстан Республикасының салық заңдарына сэйкес 
анықталады. Егер жалға алушы тұлға шетел мемлекеттері болған 
жағдайда, жер учаскелерін пайдалану төлемақысының мөлшері 
Қазакстан Республикасы бекіткен хальщаралық шарттарда 
айқындалады.

в) Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) кұны немесе жердің 
нормативтік құны; Бұл жағдайда жер учаскесінің кадастрдық 
(бағалау) кұнын жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық 
орган мемлекеттің жеке меншікке өтеулі негізде беретін жер 
учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына сэйкес, оған 
түзету коэффиңиенттерін қолдана отырып белгілейді.

г) Жер учаскесінің нарықтық кұны; Яғни меншік иесі жер 
учаскесін сатқан немесе жалға берген кезде, мемлекеттік емес 
жер пайдаланушы өзіне тиесілі жер пайдалану құқығын басқа 
түлғаларға оқшаулаған кезде, сондай-ақ ол жер учаскесін кейінгі 
жер пайдаланушыларға жалға берген кезде жер учаскелері үшін 
төлемақының мөлшері Қазақстан Республикасының азаматтык 
заңдарына сэйкес сату-сатып алу немесе мүлік жалдау 
шарттарымен айқындалады. Қазақстан Республикасының
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іі і.і іі ык кодексінің 385, 438, 546-баптарына сэйкес, шарттын
> 1111• 11 і іл іуі,і тяраптардың келісімімен белгіленген баға бойынша 
ішичісді дсген.

Жср сальны. Қазакстан Республшсасына 1990 жылдардан 
ішітші спгічілді. 1991 жылы маусымда ең алғаш рет жер туралы
і.ііі қабылданды. Жер салығының мөлшері келесі ісөрсеткіштерге 
(шіілапысты:

- Жер учаскесінің орналасқан жері;
- Жердің кұнарлығы -  бонитет жер күнарлығының 

корссткіші;
- Жер учаскесінің сумен қамтамасыз етілу деңгейі;
Жер салығының мөлшері жер учаскесінде жузеге

асырылатын шаруашылық қызметке байланысты емес.
Салық кодексінің 324-бабына сэйкес келесі тулғалар салық 

төлеуден босатылады:
- Бірыңғай жер салығын төлейтін тұлғалар. Бүл салықты 

ауылшаруашылығы тауар өндірушілері төлейді.
- Мемлекеттік мекемелер. Мектептер, ауруханалар, яғни 

голык мемлекеттік бюджет есебінен үсталатын түлғалар;
- Жер қойнауын пайдаланушылар;
- Кьшмыстық жазаны жүзеге асыратын мекемелер,

колонналар, түрмелер, СИЗО т.б.;
- ¥лы Отан соғысына қатысқан түлғалар жэне оларға

теңестірілген азаматтар;
- Барлық топтағы мүгедектер немесе осы топқа

жатқызылған түлғалар;
- Көп балалы аналар, алтын алка иелері;
- Үй іргесіндегі қосалқы өзіндік шаруашылықты жүзеге 

асыратын түлғалар, бағбандык жэне саяжай қүрылысына 
байланысты т.б.

- Діни үйымдар. Мысалы: мешіт.
Жер учаскелерін сату-сатып алу тэртібі. Жер учаскелерін 

сату-сатып алу тэртібі Қазакстан Республикасы тиісті заңдармен
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жэне заңға негізделген нормативті актілерімен реттеліп, жүзеге 
асырылып отырады. Атап корсететін болсақ, 20 маусым 2003 
жылы қабылданган Қазақстан Республикасының Жер Кодексі, 
сонымен х<;атар, Қазакстан Республикасының осы заң негізінде 
шыгарған қаулылары жатады. Олар: Жер учаскелері жеке 
меншікке берілген кезде, мемлекет немесе мемлекеттік жер 
пайдаланушылар жалға берген кезде олар үшін төлемақының 
базалық ставкаларын, сондай-ақ жер учаскелерін жалдау 
кұкығын сату төлемақысының мөлшерін бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі № 890 
қаулысы, Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау күкығын 
сату женіндегі сауда саттыкты /конкурстарды, аукииондарды/ 
үйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 қарашадағы №1140 
қаулысы, Ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелеріне 
экімшілік аумақтық бірліктер бойынша жеңілдетілген бағаның 
мөлшерін бекіту туралы Қазакстан Республикасының 2003 
жылғы 10 қыркүйектегі № 918 қаулысы, Шаруа /фермер/ 
қожалығын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының азаматына, 
тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік емес заңды түлғасында жэне оның 
үлестес түлғасында жеке меншік қүқығында, сондай-ақ тауарлы 
ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін шетелдіктерге, 
азаматтығы жоқ адамдарда жэне шетелдік заңды түлғаларда 
уақытша жер пайдалану қүқығында болуы мүмкін 
ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің бір 
экімшілік ауданның аумағындағы шекті мөлшерін бекіту туралы 
Қазакстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 қазандағы 
№1071 қаулысы.

Мемлекет жер учаскесіне лсеке меншік қүқығын берген кезде 
немесе уақытша өтеулі жер пайдалану қүқығын сатқан кезде, жер 
үшін т ө л е іМ а қ ы н ы ң  б а з а л ы қ  ставкалары келесі >.жағдайларда 
қолданылады:
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I Жор учаскелерін немесе жер пайдалану құкығын кепілге 
иоііі.іи, псоис алған жағдайда жерді бағалау үшін;

Жор учаскелерін немесе жер пайдалану кұқығын 
іішруаіііі.ілық ссріктестіктердің жарғылык қорларына жарна 
рсгіндо ие ондірістік кооперативтерге пай ретінде берген 
жпгдайда;

.і. Мсишік иесін жер учаскесіне меншіктің жалпы үлесінен 
Оолу ксзінде жер үлесінің құнын белгілеу үшін;

4. Жер учаскелерін немесе пайдалану құқыгын шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің активтеріне енгізген кезде жэне жер 
учаскесінің немесе жер пайдалану кұкығының кұны тараптардың 
колісімімен белгіленуі мүмкін болмаған өзге де жағдайда, 
олардың кұнын бағалау үшін;

5. Жеке меншік немесе пайдалану кұқығындағы нактыланған 
жер учаскесі үшін салынатын салық мөлшерін анықтау үшін;

6. Жер учаскесін немесе жер гіайдалану құкығын сауда 
саттықта саткан жағдайда жер учаскесінің бастапқы бағасын 
анықтау үшін;

7. Жер учаскесінің кадастрлык /бағалау/ құнын анықтау үшін.
Жер учаскесінің кадастрлық /бағалау/ құны жердің санатына

және олардың нысаналы мақсатына байланысты аныкталады:
- Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке меншікке 

өзіндік үй (қосалқы) шаруашылығын жүргізу, бағбандық жэне 
саяжай құрылысы үшін тегін берудің белгіленген нормаларынан 
артық берілген қосымша жер учаскелерінің бағалау құны 
бағаланатын учаскелерге неғұрлым жақын орналасқан ауылдық 
елді мекендердің жер учаскелері үшін телемақының базалық 
ставкаларына негізделе отырып, айқындалады.

- Елді мекендердің шегінен тыс орналасқан, азаматтарға жэне 
мемлекеттік емес заңды тұлғаларға құрылыс жүргізу үшін 
берілген (берілетін) немесе үйлер (құрылыстар, ғимараттар) мен 
олардың кешендері салынған жер учаскелері бойынша, үйлердің 
(құрылыстардың, ғимараггардың) гіайдаланылу мақсатына сәйкес
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қызмет көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда оларды бағалау 
құны облыстық маңызы бар қалаларда аталған мақсаттар үшін 
берілген (берілетін) жер учаскелері үшін төлемақының базалық 
ставкаларының он нроценті мөлшеріне негізделе отырып 
айқындалады.

- Астана қаласының, республикалық маңызы бар қалалардың, 
облыс орталықтарының маңындағы аймакта жэне курортты 
аймақта орналаскан елді мекендерде жеке меншікке берілетін 
жер учаскелері үшін телемақының базалық ставкалары екі есе 
арттырылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 
қыркүйектегі қаулысына сэйкес келесі жағдайлар анықталған:

1. Жер учаскелерінің жеке меншікке берілген кезде олар үшін 
телемақының базалық ставкалары;

2. Мемлекет немесе мемлекеттік жер найдаланушы жер 
учаскелерін жалға берген кездегі олар үшін төлемақының 
базалық ставкалары;

3. Жер учаскелерін жалдау қүқығын сату тәлемакысының 
мөлшері.

Аталған қаулыға сэйкес, жер учаскелерін жеке меншікке 
құрылыс салуға немесе оларға қызмет көрсетуге арналған 
жерлерді қоса алғанда, ғимараттар мен олардың кешендері 
салынған жерлерді берген кезде олар үшін төлемақының базалық 
ставкалары эрбір шаршы метр үшін анықталады. Мысалы: 
Астана қаласы үшін 1 шаршы метр 1180 теңге, Алматы қаласы 
үшін 4800 теңге, Қарағанды қаласы үшін 1660 теңге т.с.с. Яғни, 
нақты көріп отырғанымыздай, елді мекендердің аумағын 
бағалауына жер учаскесінің орналасуы, инженерлік жабдықтар 
мен жайлылық деңгейі, мэдени-тұрмыстык мақсаттағы 
объектілердің болуы, аумақтык ландшафтық қазынасы, коршаған 
ортаның жай-күйі, каланың инфрақұрылымы мен маңыздылығы 
сияқты факторлар эсерін тигізіп отыр. Ал ауыл щаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерін жеке меншікке берген кезде олар



 ̂н 11м кіломақының базалық ставкасы эрбір гектар үшін 
чи іі-1лплды. (л»іымен бірге, ауылшаруашылығы мақсатындағы 
і ■ р учаскесінің төлемақы мөлшерін анықтауда 

»і \ і .і 11111 а руа 11 іылығы алқаптарының түрлері, олардың сумен 
ілмілмасыч етілуі, топырақтың тауға жапсарлас болуы, 
іоиырлқтың типтері, яғни кара топыракты шайылған қарапайым 

и ш і . г і ы і і  болса, Ақмола облысы бойынша бір гектар егістік жер - 
-І‘>400 геңге, топырағы кызыл қоңыр болса - 18100 теңге, егер 
,і іллглн егістік суармалы болатын болса, қара топырақты жер 
уііііп -  71900 теңге, ал топырағы қызыл қоңыр болса -  46900 
ігцге т.с.с. Қазақстан Республикасы Жер кодексіне сэйкес, ауыл 
інлруашылық алқаптарына егістіктер, тынайған жерлер, көп 
-кылдық екпелер егілген жерлер, шабындықтар мен жайылымдар 
жлтады.

Ауылшаруашылық мақсатындағы жер учаскелерін жеке 
мпіміікке берген кезде олар үшін төлемақының базалық 
<тликаларын анықтайтын Үкіметтің қаулысына сәйкес, жеке 
моншікке берілетін егістік, суармалы егістік, шабындық пен 
жайылым үшін ғана төленетін төлемакының базалық ставкалары 
Пслгіленген. Егер Қазақстан Республикасының азаматы ауыл 
іпаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында жеке меншігіне 
гыңайған жерлер немесе көп жылдық екпелер егілген жерлерді 
сл гып алғысы келген жағдайда олардың қүны қалай анықталады 
дсген сүрак туындайды. Сол себепті аталған ауылшаруашылық 
ллқаптары үшін төленетін төлемақының базалық ставкаларын 
іаңды түрғыдан анықтау мақсатында Үкімет каулысына 
озгерістер толықтырулар енгізу қажеттігі туындап отыр. Яғни, 
жске меншікке немесе жер пайдалануға берілетін тыңайған 
жерлер немесе кеп жылдық екпелер үшін бөлек төлемакының 
Пазалық ставкаларын анықтау қажет немесе аныкталу тәртгбін 
қарастыратын ескертпе жасалуы тиіс. Бүл жағдайда, аталған 
луылшаруашьшық алқаптарын бағалауда ескерілетін мэн- 
жайлармен қатар, кеп жьшдық екпелердің жасы, олардың түрлері
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мен сорттары тыңайған жерлердің тыңаю ұзақтығы ескерілуі 
қажет.

Тузету коэффиценттері мен аймақтардың шекаралары 
аудандық маңызы бар қалаларда, кенттер мен селолық елді 
мекендерде -  аудандық атқарушы органдардың ұсыиысы 
бойынша аудандық өкілді органдардың, ал облыстық маңызы бар 
қалаларда (Астана жэне Алматы қалаларында) облыстық (Астана- 
жэне Алматы қалсшык) атқарушы органдарының ұсынысы 
бойынша облыстық (Астана және Алматы қалалық) өкілді 
органдардың шешімімен бекітіледі.

Мемлекет ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін беретін 
жер учаскелеріне кадастрлық бағалау күнын айқындау кезінде 
жер учаскесінің сапалық жай-күйіне, орналасуына, қызмет 
көрсету орталығынан қашықтығына байланысты түзету 
коэффициенттерін қолданады. Қолданылған коэффициенттер 
арттыратын немесе керісінше кемітетін болуы мүмкін. Жер 
учаскесінің сапалық жай-күйі алкаптардың түрі мен топырақтың 
үлгісі бойынша жер-кадастр карталары, топырақ, 
геоботаникалық, тоиырақ-мелиорация жэне басқа зерттеу 
материалдары негізінде аныкталады.

Түзету коэффициенттері егістік қүрамында пайдаланатын 
жер учаскесінің қүнын белгілеу үшін оның мелиорациялык жай- 
күйі мен жер бетінін еңістігіне қарай келесідей жағдайларда 
колданылады:

- егер жердің мелиорациялық жай күйі жақсы болса, яғни, 
топырағы түзды емес жэне сортаң емес, тассыз, эрозняға 
үшырамаған; жер асты суларының тереңдігі: түщы су -  3 метрден 
астам, минералды су -  6 метрден астам болса -  1,2 коэффициенті 
қолданылады;

- егер қанағаттанарлық болса, яғни, топырағы аздап түзды, 
сортаңдау, тасы аз, аздап эрозияға үшыраған; минералдануы 
төмен жер асты суларының тереңдігі 3-6 метр болса -  0,9 
коэффициенті қолданылады;

172



гі гр іопырақтың жай-күйі канағаттанарлықсыз -  топырағы 
>>1 н ніы жопс аса түзды, орта жэне аса сортаң, тастақ, орта жэне 
і ,пііі фрочияға үшыраған болса, онда 0,6 түзету коэффицненті 
ншідііііыітды. Сонымен қатар, жер бетінің еңістігі 1 градусқа 
цгіііи I; I -ден 3 градуска дейін -  0,93; 7 градустан астам - 0,86 
і-11' іффі 11 іиенттері қолданылады.

I абиги жем-шөп алқаптары қүрамында пайдаланылатын жер 
уілскелорінің, жақсартылған шабындықтар мен жайылымдардын 
нүі іын айкындау үшін келесідей түзету коэффицненттері 
қолданылады:

- көп жылдық шөп егіліп, түбегейлі жақсартылған болса -
1.2 ;

- өсімдік жамылғысының түр-күрамын езгерпей, беткі кабаты 
/ісақсартылған болса -1 ,1 ;

- шабындыктың жай-куйі жақсы, яғни, ластанбаған, бүта-
ііііпііс баспаған, ағаш өспеген, тассыз, аймактық өсімдіктердің 
иглгілері жақсы байқалатын жер учаскесі болса — 1,2
кочффициенті;

- шабындык ластанған, бүта-шілік басып кеткен, ағаш ескен, 
іастақ, өсімдік жамылғысының аймақтык күрылымы бүзылған 
жер учаскесі болып, нэтижесінде сапалык жай-күйі 
қанағаттанарлық болса -  0,9; Сонымен қатар, жер бетінің еңістігі 
і градусқа дейін -  1; 3,1-ден 6 градусқа дейін -  0,9; 6 ,1-ден 10 
градусқа дейін -  0,9; 10,1-ден 20 радуска дейін -  0,85; 20 
градустан астам болса -  0,5 коэффициенті қөлданылады.

Жайылымдық жердің жай-күйі үшін де шабыидық жерлеріне 
иелгіленетін коэффициенттер колданылады. Бірақ жер қабатының 
сңістігі 12 градусқа дейін болса -  1; 13-тен 20 градусқа дейін -
0,8; 20 градустан жоғары -  0,6 коэффициенті қолданылады.

Сонымен бірге, жердің бағалау қүнын анықтауға жер 
учаскесінің суландырылуы жэне шаруашылық жүргізу 
орталығынан қашықтығының да әсері бар. Егер жер учаскесі 
сумен қамтамасыз етілген жағдайда, 1,2 коэффициенті, ал

173



керісінше 0,8 коэффициенті қолданылады. Жер учаскесінің 
шаруашылық орталығына катысты орналасуына қолданылатын 
коэффициентер қашықтыктык километрге байланысты 
қолданылады. Яғни, 5-кедейін— 1,2; 5-тен 10-ғадей ін - 1; 10-нан 
20-ға дейін -  0,9; 20-дан 30-ға дейін -  0,8; 30-дан астам -  0,7. Ал, 
жер учаскесінің қызмет көрсету саласынан қашықтығы жэне 
жолдардың сапасына карай жер учаскесінің кұнын белгілеуде 
километрмен өлшенетін қашыктығы жэне жолдардың тас жол, 
қиыршық тас тоселген жолдар немесе жай жолдар болуы жер 
учаскесінің кадастрлық /бағалау/ құнын анықтауда түзету 
коэффициенті ретінде қолданылады.

Егер жер учаскесінің кадастрлық күнын арттыратын немесе 
кемітетін факторлар көп болған жағдайда коэффициенттер 
көбейтіледі, бірақ ауылшаруашылығы өндірісін жүргізуге 
арналған жер учаскесінің кадастрлық құнын арттырудын немесе 
кемітудің жалпы мөлшері Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген жер үшін төленетін төлемакының базалық 
ставкасының 50 процентінен асып кетпеуі тиіс. Жоғарыда көріп 
отырғанымыздай, жер учаскесінің кадастрлық қүнын аныктау 
барысында жер үшін төленетін төлемақыға қолданылатын түзету 
коэффициенттері тек егістік жерлері жэне шабындыктар мен 
жайылымдар үшін анықталған. Ал ауылшаруашылығы алқаптары 
кұрамына енетін көп жылдық екпелер жэне тынайған жерлер 
үшін накты анықталмаған.

Жерге ақы төлеудің бағы бір нысаны -  жерді жалдау акысы 
болып табылады. Жалдау қатынастары біздің заманымызға дейін 
2000 жылдары пайда болған жэне оның заты ретінде жер учаскесі 
танылған. Кейін жалдау объектісі ретінде тек қана жер ғана емес, 
сонымен бірге, ғимараттар, кұрылыстар, барлык заттар, тіпті 
ядролық энергетикалық кешендер де таныла бастады. Жалдауға 
қажеттіліктің өсуі, жалдаудың қарапайым каржылық мэміле 
екендігімен түсіндіріледі. Жалдаудың түсінігі ең алғашқы 
мәмілелер жасалуы басталған кезден элі өзгермеген; бір тарап
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і" іі і іі иі|) мүлікті жалға бергені үшін төлемақы алады, ал екінші 
і і| ііИі /пплі'н іілушы мүліісгі пайдаланғанынан кіріс алады жэне ол
■,...... і;і гып алу үшін шығындалмайды. Ойға бай іскер түлғалар

.....  у.іқыг бойы жалдаудың бастапқы нысандарын дамытуға ат
• і і і і і . н л . і і і  келеді. Жалдаудың, әрнне қарапайымдылық нысаны
■ .іі'.і.иіі лм, бірақ сарапшылардың айтуы бойынша ерекше 
-і .иіііі.ілыққа ие болған. Әмбебап азаматтық қүндылық жэне 
,і і . і м  і л ' і ойының ерекше жетістігі ретінде жалдау тек қана жайлы 
' міч', сонымен бірге, нарықтық жағдайға өту барысындағы қоғам 
үііііи объектнвтік қажеттілік болып табылады. Жалдаудың пайда 
(іпііуы эрбір азаматтың дербес кэсіпкерлікке күқығын жүзеге 
ін һірудың табиғи салдары. Көптеген елдерде жалдаудың еркін
■ 11' к жайып өндірісті үйымдастырудың, ол мүлікті жеке меншікке 
игрумсн салыстырғанда бірдін-бір үтымды эдісі ретінде танылуы 
іоі ііі емес. Қазақстан Республикасының эволюциялық нарықтық 
жономикасының қалыптасуының позитивтік жақтарының болуы 

дл жалдауға сэйкес баға бермегендіктен болып отыр.
Жалпы жалдау (аренда) дегеніміз -  латын тілінен аударғанда 

жллға алу немесе белгілі бір шарттармен мүлікті беруге шарт 
жлслу деген түсінікті білдіреді. Жалдаудың әдеттегі анықтамасы 
оір тараптың /жалға берушінің/ екінші бір түлғаға /жалға 
лиушыға/ белгілі бір мүлікті ақылы түрде уақытша пайдалану мен 
псленуге беруі. Қазақстан Республикасында нарықтық жағдайға 
отуге байланысты эртүрлі меншік нысандарының пайда болуы, 
шлруашылық етуші субъектілердің жэне олардың нысандарынын 
кобеюі жалдауды шектемейді, керісінше, оның эрі қарай дамуына 
ллгышарт ретінде танылады.

Жер учаскесін жылжымайтын мүлік ретінде жэне негізгі 
ондіріс күралы ретінде жалдау нысанына келесідей негізгі 
қлгидалар тән:

- Жер учаскесінде шаруашылық етуші субъектінің алмасуы, 
я г і і и ,  жер учаскесін жалға алушының иелігіне беруі. Бүл 
жлгдайда жер учаскесінде еңбек етушіге жер учаскесін иелену, 
нліідалану жэне еңбек нэтижесіне билік ету күқығы беріледі;
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- Жалға алынған жер учаскееін меншік иесіне затгай түрде 
қайтаруы; Осыған сэйкес, жалға беруші мен жалға алушы 
түлғаның арасында жер айналымы туындайды;

- Жер учаскесін жалға алудың ақылығы. Бүл жағдайда салық 
салудың жүйесін белгілеу үшін объективтік негіз пайда болады;

- Жер учаскесін жалға беруші мен жалға алушының жер 
учаскесін үтымды жэне нысаналы. пайдалануға байланысты өзара 
заңды жауапкершілігі;

- Жер учаскесін жалға беруші мен жалға алушының 
арасындағы шарттық қатынастардың қалыптасуы жэне 
тараптардың теңдігі. Сонымен бірге, жалға алушының жер 
учаскесін үтымды пайдалануымен катар, толық шаруашылық 
дербестік беріледі.

Жалдау жүйесін қалыптастыру коптеген жалдау түрі, жалдау 
мерзімі, жалға алушының шаруашылық жэне экономикалық 
дербестігі сиякты шарттарға байланысты. Жер учаскесін жалға 
алушының экономикалық дербестігі жалға берушінің берген 
қүқықтарының көлеміне байланысты болады. Сонымен катар, 
жалдау нысаны мен түрі жалдау катынастарына қатысушыларға 
байланысты. Қазіргі жаңа жер заңдарына сэйкес, жалдау 
қатынастары екі деңгейде дамып отыр. Алғашқысы, жер меншік 
иелері мен жалға алушылардың арасында пайда болады. Бүл 
жалдау түрін еркін жалдау жэне көлденең қатынастар деп атасак 
болады жэне бүл жағдайда жерді жалдау ақысы заңда өзгеше 
көзделмесе, тараптардың келісімімен жер учаскесінің нарықтық 
қүнына байланысты анықталады. Аталған қатынастарды реттеу 
барысында экономикалық реттеу әдістері басым қолданьшады. 
Меншік иесі жер учаскесін сатқан немесе жалға берген кезде, 
мемлекеттік емес жер пайдаланушы өзіне тиесілі жер пайдалану 
қүқығын басқа түлғаға сатқан кезде, сондай-ақ ол жер учаскесін 
кейінгі жер пайдаланушыларға жалға берген кезде жер учаскелері 
үшін төлемақының мөлшері, мерзімдері мен нысаны Қазақстан 
Республикасының азаматтык заңдарына сәйкес сатып алу-сату



і і г м г г с  мулік жалдау шарттарымен айқындалады. Екінші 
і■..II іііііда, жалдау катынастары мемлекет немесе мемлекеттің 

му і.дггііі білдіретін мемлекеттік органдар мен жер учаскесін 
к.шга «луіпылар арасында пайда болатын тік қатынастар. Бұл 
каі /і.аіі,да жер учаскесін жалдау акысы Қазақстан Республикасы 
V іамсгіиің қаулысына сэйкес аныкталады.

Жалдау мэмілелерін ұйымдастыру барысында орталык және 
м і і ц ы і д ы  буынды экономикалық негізделген жалдау ақысы 
алады. Жалдау акысы дегеніміз -  жер учаскесін жалға беруші мен 
жалға алушының арасындағы экономикалық қатынастардың 
нысаны. Жалдау ақысын төлеу жалдаушының ең негізгі басты 
міндеттерінің бірі болып табылады.

Жалға алынған мүлікті пайдалану үшін төлемді, егер заң 
актілерінде өзгеше кезделмесе, шартта белгіленген тэртіп, мерзім 
мен нысан бойынша жалға алушы төлейді. Шартта олар 
айқындалмаған жағдайларда салыстырмалы мэн-жайларда эдетге 
сол секілді жер учаскесін жалға алған кезде қолданылатын тэртіп, 
мерзім мен нысан деп есептеледі.

Төлем барлық жалданылған жер учаскесі үшін түтас немесе 
оның қүрамдас бөліктерінің эркайсысы бойынша жеке:

1. Мерзімдік немесе біржолғы енгізілетін төлемдердің 
түрлаулы сомасында белгіленген;

2. Жалданылған жер учаскесін, онда орналасқан 
жылжымайтын мүлікті,жер учаскесінен алған өнімді, жемістерді 
немесе өзге кірістерді пайдалану нэтижесінде алынған белгілі бір 
үлес;

3. Жер учаскесін жалға алушының белгілі бір қызмет 
керсетулері;

4. Жалға алушынын шартта келісілген жер учаскесін жалға 
берушінін меншігіне немесе жалдауына беруі;

5. Жалға алушыға жалданылған жер учаскесінің 
топырағының қүнарлығын жақсарту жөнінде шартта келісілген 
шығындарды жүктеуі түрінде белгіленеді.
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Орталықтандырылып белгіленген баға мен тарифтер 
өзгертілген жағдайда тараптардың біреуінің талабы бойынша 
төлем мөлшері қайта қаралуы мүмкін.

Жер даулары. Жер даулары дегеніміз -  жер қатынастары екі 
немесе бірнеше субъектілер белгілі бір жер қүқыктары мен заңды 
мүдделерін иеленуге камтамасыз етуге жэне жүзеге асыруға 
байланысты келіспеушілік жер дауларын меншік құқығының 
және жер пайдалану құкығының, жерге өзге де құқықтардың 
өзгеруі тоқтатылуы және жүзеге асыру бойынша туындайды. Жер 
дауының субъектілері жер учаскесінің меншік иелері, жер 
пайдаланушылар, жерге баска да құқықтардың (сервитут, кепіл) 
иеленушілері сонымен катар жеке тұлғалар мен жеке жер 
қатынастарын мемлекеттік басқару органдары жэне басқа да 
мемлекеттік органдар болады. Сонымен қатар жер дауы жер 
қатынастарын реттеуші мемлекеттік органдар арасында да иайда 
болуы мүмкін. Жер дауларын жіктеу әртүрлі негіздерге 
байланысты жүзеге асырылады:

- Қарастыру тэртібі бойынша;
- Сипаты бойынша;
- Даудың субъектісі бойынша;
- Пэні бойынша;
1. Қарастыру тэртібі мен сипаты бойынша:
- сот тәртібімен карастырылатын жер даулары;
- сотқа дейін қаралуды талап ететін жер даулары;
- сотта қаралуды талап етпейтін жер даулары:
2. Субъектісі бойынша:
- азаматтар арасындағы жер даулары;
- азаматтар мен заңды тұлғалардың арасындағы жер даулары;
- азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекеттік өкілетті органдар 

арасындағы жер даулары;
3. Объектісі бойынша:
- жер учаскелерімен байланысты жер даулары; ,
- жер учаскесіне қүқықпен байланысты жер учаскелері;
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/норгс басқа да құқықтармен байланысты жер даулары;
■I Жср дауыиың сипатына байланысты; 

жер учаскелерін берумен байланысты жер даулары;
- жер учаскесін беру процееінде пайда болатын жер даулары;
Қа чақстан Ғеспубликасы Жоғарғы Соты Пленумының 1998

ж і . і л і ы  14 мамырдағы “Жер зандарын соттардың тэлсірибеде 
колданудағы кейбір мәселелері туралы” қаулысына байланысты 
ооті ар төмендегідей талаптардан тұратын дауларды қарайды:

- Қазакстан Республикасының Азаматтык кодексінің 259, 
260-бабына сэйкес, жер учаскесіне меншік құқығын тану жэне 
оііы өзгенің заңсыз иелігінен талап етуі;

- адал алушыдан жер учаскесін талап етіп алдыру (Қазақстан 
I'сспубликасынын Азаматтық кодексі 261-бап Жер кодексі 165- 
бап)

- жер учаскееінің меншік иесі жэне пайдаланушылардын 
құқыктарын шешуден айыруға байланысы жоқ бұзылудан корғау;

- сервитутты бекіту немесе токтату туралы (Жер кодексі
67,74-бабы);

- елді мекендердің ортак мақсатына арналган жерлерді 
пайдалануға кедергіні жою туралы;

- мақсаты бойынша пайдаланылмаған не заңдарды бұза 
отырып, пайдаланылған жер учаскесін алып қою (Жер кодексі 92- 
бабы);

мемлекеттік басқару жэне жергілікті атқарушы 
органдардың жер учаскесін алып қою туралы актісін жарамсыз 
деп тану туралы, осыған байланысты келтірілген шығынды өтеу 
туралы (Жер кодексі 5, 166-бабы);

- жер учаскееін мемлекеттік қажеттілік ұшін сатып алуға 
байланысты келтірілген шығынды өтеу негіздері туралы (Жер 
кодексі 165-багі);

- жер пайдаланудың ерекше режимінің белгіленуіне 
байланысты меншік немесе жер пайдалану кұқығы шектелуі 
туралы;
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- топырак құнарлығының бүлінуіне әкеп соғатын су режимін 
нашарлататын, ауыл шаруашылығы дақылдары мен екпелеріне 
зиянды заттар бөліп шығаратын объектілерді салу мен 
пайдаланудан туындайтын талаптарды;

- жер катынастарын реттеуші басқа да заң актілерінен 
туындайтын талаптарды.

Жерді аймақтарға бөлу дегеніміз - жер аумағын оның 
нысаналы мақсатын жэне пайдалануы режимін белгілей отырып 
анықтау болып танылады.

Жерді аймақгарға болу екі деңгейде жүзеге асырылады:
1. Республикалық
2. Облыстык
Осыған байланысты республикалық деңгейде жерді 

аймақтарға бөлу, ол схемаларды әзірлеу, жер агенттігінің 
органның міндеті.

Облыстық деңгейде жерді аймақтарға бөлудің облыстық 
схемалары әзірленеді. Оларды эзірлеуге жер агенттігінің 
аумактық органмен кала қүрылысы жэне архитектура органы, 
экология органы жэне баска да мүдделі үйымдардың өкілдері 
бірге отырып эзілейді, содан кейін бүл схемаларды облыстың 
окілді органы бекітеді. Ал жер атқарушы орган орындауға 
міндетті.

Әрбір жер санаты бойынша жерді аймақтарға бөлу жеке де 
жүзеге асырылады:

1. Мысалы, ауыл шаруашылық мақсатына арңалған жерлерді 
аймақтарға бөлу кезінде келесі кағидалар басшылыққа алынуы 
керек, ауыл шаруашылық өндірісінің басымдылығы.

2. Ауыл шаруашылық алқаптарын ерекше қорғау.
3. Ауыл шаруашылық өндірісінің шығындарын өтеу 

міндеттілігі.

Қ оры ты нды : Дэрісте мемлекеттік жер қадастрының
белгілері, түрлері, жэне ерекшеліктері нақты талқыланған.
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І»:іқылау сүрақтары
I Жср қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 

прі ііпдпрдың функцияларының жүйесі.
2. Жер кадастрының түсінігі, жер-кадастрлік күжаттар, 

кпдастр жүргізу тэртібі. Жерге қүқықтарды мемлекеттік реттеу.
3. Жер мониторингінің түсінігі, қүрылысы, мазмүны.
4. Жерге орналастырудың түсінігі, оның функциясы, 

міпдеттері, жерге орналастыру процессінің кезендері жэне оның 
мазмүны.

5. Жерлерді қорғау жэне үтымды иайдалануға мемлекеттік 
бакылау жасаудың міндеттері мен мақсаттары.

6. Жерге акы төлеу.
7. Жер салығы бойынша жеңілдіктер.
8. Жер дауларын шешу.

Тест сүрақтары:
1.Жерді қорғауға және үтымды пайдалануға бағытталағн 

шаралар жүйесі, бүл:
A)жерге орналастыру
Б)сервитут
B)кадастр
Г)ииотека
Д)жер мониторингі

2.Жердің табиғи шаруашылық жағдайы туралы 
мэліметтер жүйесі, бүл

A)кадастр
Б)кондоминиум
B)жерге орналастыру
Г)ипотека
Д) жер мониторингі
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3.Ж ер кадастр ісі, ж үргізіледі?
A)әрбір жер учаскесі бойынша
Б)эрбір жер пайдаланушы-жеке түлға бойынша
B)эрбір эісімшілік -аумактык бойынша 
Г)эрбір жер санаты бюойынша
Д)эрбір жер пайдаланушы -  заңды түлға бойынша

4.Ж ер м ониторингі байкауды  қамты майды :
A)ағаштың сапалык жағдай 
Б)топырақ жағдайы
B)топырақ элементінің жағдайы 
Г)топырак ылғалының жағдайы 
Д)топырақ эрозпясының жағдайы

5.С у қоры ны н ж ер м ониторингісі келесі байқауды  
қамтиды:

A) топырак ылғалының жағдайы 
Б)судың ластануы
B)судың химиялық ластануы 
Г)судың жағдайы 
Д)судың саркылуы

П айдаланы лғаи әдебиеттер тізімі:
Н ормативтік актілер:
1.Қазақстан Республикасының Конституңиясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда қабылданған). 
Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 1.0 наурыздағы № 
51-VI ҚРЗ.

2.Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енгізілді).

3.Қазақстан Республикасының Экологиялык%содексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.
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I. ҚІ’ Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
м.иім.і 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
сі іі гріс гор мен голықтырулар енгізіледі).

Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
1'гпіубликасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

і і с г і і г і  әдебиеттер:
3. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұкығы» 

(жшшы жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 20 Юж
4. Стамкұлов Ә.С. «ҚР Жер құқығы». Оқулық. Алматы, 2005 ж.
5. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

( )бщая часть
Учебное пособие - Алматы. 2001

Қ осы м ш а әдебиеттер:
6. Айдағараева Г.Т. ҚазақСтан Республикасының заңдары 

бойынша жер төлемдері: Оқу кұралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
7. Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(([)ермер) коисалығының қызметін кұқықтық реттеу.Оқу кұралы. 
Алматы: баспа, 200ж.

8. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 
и Казахстана: проблемы развития, процессууальные формы 
реализации. М.: Юристь, 2007г.

9. Қазақстан Республикасының жер кұқығы пәнінен оқу 
әдістемелік кешен 2011 ж

Ю.Стамқұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
экологиялық құқығы». Атамұра, 2003ж.



9 Тақы ры бы :
Ж Е Р Қ Ү Қ Ы Қ  Б ¥ЗУ Ш Ы Л Ы Қ Т А Р  Ү Ш ІН  ЗА Ң Д Ы  

Ж А У А П К Е РШ ІЛ ІК  

Д әрістің ж оспары :
1.1 Жер құқық бүзушылықтарының түсінігі, түрлері жэне 

қүрамы.
1.2 Жер қүқык бүзушылықтар үшін жауапкершіліктің 

түсінігі. Жер заңдарын бүзғаны үшін заңды жауапкершіліктін 
түрлері.

1.3 Жер заңдарын бүзғаны үшін қылмыстык жауапкершілік. 
Жер заңдарын бүзғаны үшін экімшілік жауапкершілік. Жер 
зандарын бүзғаны үшін тәртіптік жауапкершілік. Жер заңдарын 
бүзғаны үшін азаматтык кұкықтык жауапкершілік. Жерге 
келтірілген залады өтеу. Жер заңдарын бүзғаны үшін 
жауапкершілік көздейтін зандарды жетілдіру мэселелері.

1.1. Ж ер қүқы қ бүзуш ы лы қтары ны ң түсін ігі, 
түрлері ж әне қүрамы

Жер кұқық бүзушылық дегеніміз - жер құқықтық тэртіпті жер 
меншік иелерінің жер пайдаланушылардың кұқығымен заңды 
мүдделерін заңсыз кінэлі әрекет немесе әрекетсіздік арі<;ылы бұзу.

Жер зандарын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартудың 
негізі - нақты құқық бұзушылықтың көрініс табуы.

Жер құқық бұзушылық ретінде тану үшін ол келесідей 
қүрамға ие болуы керек:

1. Объектісі, жер меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардың заңды мүдделері жэне құқықтық тэртібі.

2. Объективтік жағы, жер құқык бұзушылык негізі болған 
эрекет немесе әрекетсіздік.

3. Субъектісі, жеке және заңды тұлғапар.
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4. Субъективтік жағы, кінәнің көрініс табуы. Кінэнің өзі 2 
пысанда жасалуы мүмкін: Қасакана жэне абайсыздық нысанда

Жер заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілік келесі түрлері 
көзделген:

- экімшілік;
- тәртіптік;
- қылмыстық;
- азаматтық.
Жер қүқық бүзушылық жер заңдарын бүзғаны үшін 

жауапкершіліктің негізі болып табылады. Жер ңұкъщ бұзушылық 
дегеніміз -  жер қүқықтық тэртіпке жэне мемлкеттің жеке және 
чацды түлғалардың кұқьщтарымен заңды мүдделеріне қайшы 
келетін кінэлі жэне заңсыз әрекет немесе әректсіздік.

Жер ісұқык бұзушылықтың келесі. белгілерін қарастырамыз:
- заңсыздық;
- кінәлілігі;
- әрекет және туындаған саладарының арасындағы тікелей 

себепті байланыс;
- туындаған салдары;
- жер заңдарына қайшылығы;
Жер заңдарын бүзушылықты мынадай түрге беледі:
1) жерге меншік иесінің қүкығын бүзу:
2) жер пайдаланушының жер жер пайдалану күкығын бүзу:
3) жердің экологиялык жағдайын бүзу:
4) жер учаскесі меншік иесінің жэне жер пайдаланушының 

жер заңдарында белгіленген міндеттемелерді орындамау:
5) жерді басқару саласындағы жер зандарын бүзу.
Жердің экологиялық жағдайын бүзудың түрлеріне:
1) жердің (топырактың) қүнарлы кабатын бүзу жоғалту:
2) жердің қүнарлы кабатын сыдырап алу:
3) жердің қүнарлығына теріс әсер ететін мелиоративтік 

жұмыстар жүргізу:
4) жерде арамшөптер мен зиянды карантинді өсімдіктердің, 

бүталардьщ каптап кетуіне жол беру:
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5 )  с у  ж ә н е  ж е л  э р о з и я с ы н а  қ а р с ы  а г р о т е х н и к а л ы қ  ш а р а л а р  

қ о л д а н б а у :

6 )  ж е р д і ң  қ ұ н а р л ы ғ ы н  а р т т ы р у  а г р о т е х н и к а л ы қ  ш а р а л а р ы н  

қ о л д а н б а у  н э т и ж е с і н д е  ж е р д щ  іс ү - н а р л ы ғ ы н ы ң  е л е у л і  т ү р д е  

т ө м е н д е т у :

7 )  т о п ы р а қ т ы  ( ж е р д е )  з и я н д ы  з а т т а р д ы ң , з и я н д ы  м и к р о -  

о р г а н и з м д е р д ің  ж э н е  т о п ы р а қ т ы  л а с т а й т ы н  б а с қ а  д а  

б и о л о г и я л ы қ  з а т т а р д ы ң  қ о л д а н у ы н а  н о р м а т и в т і к  ш е г і н е н  т ы с  

ж о л  б е р і л у і :

8 )  ж а ң а  ж э н е  қ а й т а  ж а ң а р т ы л ғ а н  ү й л е р д і ,  

қ ү р ы л ы с т а р д ы д и м а р а т т а р  м е н  б а с қ а  д а  о б ъ е к т і л е р д і  

о р н а л а с т ы р у , ж о б а л а у  м е н  п а й д а л а н у ғ а  б е р у  к е з і н д е ,  ж е р д і ң  ж а й -  

к ү й і н е  қ о л а й с ы з  ы қ п а л  е т е т і н  ж а ң а  т е х н и к а  м е н  

т е х н о л о г и я л а р д ы  е н г і з у  к е з і н д е  ж е р д і  қ о р ғ а у  ж ө н і н д е г і  ш а р а л а р  

к ө з д е л у г е  ж э н е  ж ү з е г е  а с ы р у ғ а ,  э к о л о г и я л ы қ ,  с а н и т а р л ы қ -  

г и г и е н а л ы к  ж э н е  е з г е  д е  а р н а й ы  т а л а п т а р д ы ң  ( н о р м а т и в т е р д і ,  

н о р м а л а р д ы ң ,  е р е ж е л е р д ің )  о р ы н д а л м а у ы .

9 )  н о р м а т и в т е н  т ы с  р а д и а ң и я л ы қ  л а с т а н у ғ а  ү ш ы р ғ а н  н е м е с е  

х а л ы қ т ы ң  ө м і р і  м е н  д е н с а у л ы ғ ы н а  қ а н д а й  д а  б ір  қ а т е р  т ө н д і р е т і н  

ж е р  у ч а с к е л е р і н  ж е к е  м е н ш і к к е  т ү р а қ т ы  н е м е с е  у а қ ы т ш а  б е р у :

1 0 )  з а ң д а р м е н  б е л г і л е н г е н  с а н и т а р л ы қ  т а л а п т а р ғ а  ж э н е  

н о р м а т и в т е р г е  с э й к е с  ө н ім  а л у  қ а м т а м а с ы з  е т і л м е й т і н  

р а д и о а к т и в т і к  л а с т а н у ғ а  ү ш ы р ғ а н  ж е р  у ч а с к е л е р і н  а у ы л  

ш а р у а ш ы л ы қ  а й н а л ы м ы н а н  у а ғ ы н д а  ш ы ғ а р м а у :

1 1 )  ж е р д і  с е л д е н ,  к ө ш к і н н е н ,  с у  а с т ы н д а  қ а л у д а н ,  

б а т п а қ т а у д а н ,  қ а й т а л а п  с о р т а н д а н у д а н ,  қ ү р ғ а п  к е т у д е н ,  

т ы ғ ы з д а л у д а н  к о р ғ а у  ш а р а л а р ы н  қ о л д а н б а у . т . б .

1.2.Жер заңдары н бүзганы үшін әкімш ілік 
к ү қы қты қ  ж ауакерш ілік

Ж е р  қ ү қ ы к  б ү з ғ а н ы  ү ш і н  қ о л д а н ы л а т ы н  ж а у а п к е р ш і л і к т і ң  

к е ң  т а р а ғ а н  т ү р і  ж э н е  н а к т ы  ж е т і л д і р і л г е в &  т ү р і  э к і м ш і л і к  

ж а у а к е р ш і л і к .
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!ч '| і қ ү к і . іқ  қ а т ы н а с т а р ы  а я с ы н д а  э к і м ш і л і к  ж а у а п к е р ш і л і к  

і-■> ‘і< і і/ іс й  а р і м қ т ы л ы қ т а р ғ а  и е :

I К .о л д а п у  п р о ц е д у р а с ы н ы ң  с а л ы с т ы р м а л ы  т ү р д е  о ң а й  

І и і ц у і і і

> ) к і м і і і і л і к  т е р і с  қ ы л ы қ к а  ж е д е л  э с е р  е т у і .

I. Қ а ж с т т і  д е ң г е й д е г і  ш ы ғ ы н  о р н ы н  т о л т ы р у  ф у н к ц и я с ы н ы ң  

м і р п п с  т а б у ы .

4 . Қ ү қ ы қ қ а  қ а р с ы  э р е к е т  з а р д а п т а р д ы ң  т у ы н д а у ы н  к ү т п е й - а қ  

и үк ы қ  б у з у ш ы л ы қ т ы  а л д ы н  а л у  м ү м к і н д і г і .

5 . Т е р і с  қ ы л ы қ п е н  н а к т ы  ж а з а  а р а с ы н д а ғ ы  у а к ы т т ы ң  

с іш ы с т ы м а л ы  қ ы с қ а  б о л у ы .

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л п к а с ы  э к і м ш і л і к  к ү қ ы к  б ү з у ш ы л ы к  т у р а л ы  

к о д с к с і н е  с э й к с с  э к і м ш і л і к  ж е р  к ү к ы к  б ү з у ш ы л ы қ  қ ү р а м ы н а  

һ с л с с і д с й  д и с п о з и ц и я л а р  б а р :

1. Ә к і м ш і л і к  к ү қ ы к  б ү з у ш ы л ы қ т а р  т у р а л ы  к о д е к с т і ң  2 5 0 -  

і і н п і .і ( ж е р д і  б ү л д і р у )

2 . Ә к і м ш і л і к  к ү қ ы қ  б ү з у ш ы л ы қ т а р  т у р а л ы  к о д е к с т і ң  2 5 1 -  

С т б ы  ( а у ы л  ш а р у а ш ы л ы қ  м а к с а т ы н д а ғ ы  ж е р д і  т и і м с і з  п а й д а л а н у )

3 . Ә к і м ш і л і к  қ ү қ ы қ  б ү з у ш ы л ы к т а р  т у р а л ы  к о д е к с т і ң  2 5 2 -  

2 5 7 б а п т а р ы .

Ә к і м ш і л і к  к ү қ ы қ  б ү з у ш ы л ы қ т ы ң  н е г і з г і  к о л д а н у  ш а р а л а р ы  

б ү л  а й ы п  п ү п  ж э н е  е с к е р т у  ж а с а у .

Ә к і м ш і л і к  қ ү қ ы қ  б ү з у ш ы л ы қ т а р  т у р а л ы  і с т е р д і  к е л е с і  о р г а н  

қ а р а й д ы :

1. С о т т а р ;

2 . А у ы л  ш а р у а ш ы л ы қ  м и н и с т р л і г і  ж а ғ ы н д а ғ ы  ө с і м д і к  н е м е с е  

о р е н т и р і  ж ө н ін д е  м е м л е к е т т і к  п н с п е к ц и я :

3 . Ж е р  р е с у р с т а р ы н  б а с к а р у  а г е н т т і к  о р г а н д а р ;

4 .  Қ о р ш а ғ а н  о р т а н ы  қ о р ғ а у  м и н и с т р л і г і н і ң  о р г а н ы .

Қ ы л м ы с т ы қ  к ү қ ы қ т ы қ  ж а у а п к е р ш і л і к .  Ж е р  к ү қ ы қ

б ү з у ш ы л ы қ т ы  к ы л м ы с т ы қ  қ ү к ы қ т ы қ  ж а у а п к е р ш і л і к  қ о ғ а м ғ а  

қ а у і п т і  қ ы л м ы с  б е л г і л е р і н  к а м т и т ы н  і с - э р е к е т  о р ы н  а л ғ а н д а  

к о р іы іс  т а б а д ы .
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Жер қатынасхарын реттеу саласында бекітілген кұқықтық 
тэртіпке жер қатынастарының субъектілерінің құкықтары мен 
занды мүдделеріне қылмыс арқылы бір мөлшерде зиян 
келтіріледі немесе зиян келтірілуі мүмкін.

Қылмыстық жауаптылыққа тартылатын әрекет жер 
қатынастар аясына бір мезгілде жер немесе қылмыстық заң 
нормаларын бұзады.

Қылмысық жауапкершілікке тартылу үшін қылмыстық қүрал 
болу керек.

Тэртіптік жауапкершілік.
Аталған жауапкершілікке тек кана жеке түлғалар тартылады. 

Оның қолдануы негізі болып тэртіптік бүзушылық болып 
табылады.

Басқа жауапкершіліктерден ерекшелігі:
1. Субъектісі тек қана жүмыс істеп жұрген жүмысшы немесе 

көмеккер.
2. Тэртіптік жауапкершілік жер эаңдарының нормаларына 

байланысты тәртіптерді орындауға міндетті жүмысшылыар мен 
қызметкерлерге қолданылады.

3. Тэртіптік жауапкершілікте жүмыс істеп жүрген 
уақтысында жауапкершілк заңдарын бұзғаны ұшін қолданылады.

4. Тек қана ұйым экімшілігін басқару органы қолданылады.
5. Тэртіптік жауапкершілік мүліктік жауапкершілікпен қатар 

колданылуы мүмкін.
6. Тәртіптік жауапкешілікті жазалау шараларын ескерту, 

сөгіс, казіргі екі тәртіптік заңмен алыиып тасталған төмен 
қызметке, немесе жұмыстан шығау.

Азаматтық жауапкершілік АК нормаларымен реттеледі. Бұл 
жауапкершілік жер заңдарын бұза отырып зиян жэне шығындар 
келтірілген қолданылады. Азаматтык кұқыктық жауапкершілік 
келесідей ерекшеліктері бар:

1. Бұл жауапкершілік жеке жэне заңды тұлғалар тартылуы 
мүмкін.
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Ііул жауапкершілік басқа заңдылық жауапкершілік 
іуринрімси қатар қолдануы мүмкін: Мысалы, заңсыз бөтен жерді
іі.ц і.ііі алған тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылады жэне 
шрдан ісслтірілген жағдайда оны өтеуге де міндетті.

і. ІПығындарды зиянды өтеу туралы тек сот органы арқылы 
іііешіледі.

>ІСср заңдарын бүза отырып зиянның эртүрлері болуы мүмкін. 
Ііүл чиян бірнеше топтарға бөлінеді:

1. Экологиялық зиян.
2. Экономикалық зиян.
Экологиялық зиян дегеніміз - жер заңдарын бүзу арқылы 

қошаған ортаға жерге табиғат объектісі ретінде зардап 
кслгірілгенін білдіреді. Бүл зиян Экологиялық кодекске сэйкес 
отеледі. Бүл зиянды толык түрде отеуге мүмкіндік жоқ. 
( 'опдықган заңда бүл жерлерді қалпына келтіруге керекті накты 
пімғындар мөлшерінде өтейді.

Экономикалқ зиян дегеніміз - жер меншік иелерінің жер
11 а йдаланушылардын мемлекет өзіне материялдык жағынан 
кслтірілген шығындар болып табылады. Бүл шығындарды өтеу 
толық молшерде жүзеге асырылады және басшылыкқа АК 
пормалары алынады.

Зиянның тағы мынадай түрлері бар:
1. Материялдық зиян;
2. Моральдық зиян.

Қоры ты нды : Дэріс жер күқық бүзушылықтарының түсінігі, 
түрлері және күрамын, жер заңдарын бүзғаны үшін 
жауапкершілік көздейтін заңдарды жетілдіру мәселелерін 
қамтыған.

Бақы лау сүрақтары
I. Жер күкық бұзушылықтарының түсінігі, түрлері жэне 

қүрамы.
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2. Жер құкык бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің түсінігі. 
Жер заңдарын бүзғаны үшін заңды жауапкершіліктің түрлері.

3. Жер заңдарын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік.
4. Жер заңдарын бүзғаны үшін эісімшілік жауапкершілік.
5. Жер заңдарын бүзғаны үшін тэртіптік жауапкершілік.
6. Жер заңдарын бұзғаны үшін азаматтық кұқықтық 

жауапкершілік.
7. Жерге келтірілген залады өтеу.
8. Жер заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілік көздейтін 

заңдарды жетілдіру мэселелері.

П айдаланы лған әдебиеттер тізімі:
Н орм ативтік  актілер:
1.Қазақстан Республикасының Конституңиясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда қабылданған). 
Қазакстан Республикасының Заны 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51-VI ҚРЗ.

2.Қазакстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енгізілді).

3.Қазақстан Республикасының Экологиялык кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазакстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

Н егізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер қүқығы» 

(жалпы жэне ерекше бөлім) окулык Алматы 20 Юж
7. Стамкұлов Ә.С. «ҚР Жер күқығы». Өқулық. Алматы, 

2005 ж.
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■ н пі і і ч.іг і іі Учобное пособие - Алматы. 2001

Қ< к‘ і >і м і п а адебиеттер:
') Лйдагараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

і мніі.нііііа жср төлемдері: Оқу қүралы. АлматьпЮрист, 2008ж.
10. Бркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

іфсрмср) қолсалығының қызметін құқықтық реттеу.Оқу құралы. 
Длміггы:  20 0 ж .

I I. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право 
Гоосии и Казахстана: проблемы развития, процессууальные 
формы реализации. М.: Юристь, 2007г.

12. Қазақстан Республикасының жер құқығы пәнінен оку 
•ідістемелік кешен 2011ж

13.Стамқүлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
'ікологиялық қүқығы». Атамұра, 2003ж.
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10 Т ақы ры бы :
А У Ы Л  Ш А РУ А Ш Ы Л Ы Ғ Ы  М А Қ С А Т Ы Н Д А Ғ Ы  

Ж Е Р Л Е Р Д ІҢ  Қ Ұ Қ Ы Қ Т Ы Қ  Ж А Ғ Д А Й Ы

Д әрістің  ж оспары :
1.1 Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ісұқықтық 

жағдайының тұсінігі жэне құрамы.
1.2 Ауылшаруашылық мақсатына арналған жерлерге меншік 

құкығы жэне өзге құкықтар, ауыл шаруашылық максатындағы 
жерлерді пайдалану субъектілері.

1.3 Арнайы жер корының түсінігі жэне қүрамы.
1.4 Ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін бір 

санаттан келесі түріне ауыстыру тэртібі
1.5 Шартты жер үлесі. Жалпы сипаттамасы
1.6 Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді ауыл 

шаруашылық емес мақсаттарға пайдаланумен және оларды алып 
қоюмен келтірген шығынды өтеу тэртібі.

1.1. А уы л ш аруаш ы лы ғы  м ақсаты ндағы  ж ерлердің  
қүқы қты қ ж ағдайы ны ң тусін ігі ж ән е қүрам ы

Статистнкалық мэліметтер бойынша Қазакстан 
Республикасының жер аумағы 272490,2 мың гектарды қүрайды. 
Осылардың ішінде ауыл шаруашылық жерлері -  222513,6 мың 
гектарды қүрайды. Соңғысының ішіне сәйкесінше ауыл 
шаруашылық мақсатындағы жерлер де кіреді, оның жалпы көлемі 
90910,35 мың гектар. Ал жер аумағының қалған бөлігін ауыл 
шаруашылық өндірісінің максатында пайдаланылатын жердің 
басқа да санаттары қүрайды.

Ауыл шаруашылыгы маіузатындагы жерлер дегеніміз -  ауыл 
шаруашылығының кажеттері үшін берілген немесе осы 
мақсаттарға арналған жерлер болып табылады Ауыл
шаруашылык мақсатындағы жерлер ез кезегінде 3 топқа бөлінеді:
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ау ы л ш аруашыл ық ал қаптар ы;
ауылшаруашылық мұқтаждарын қамтамасыз етуге 

.ірпалі ап кү.рылыстар, өзге объектіпер су айдындары орналаскан 
жсрлор;

өзге алқаптар; кумдар, такырлар т.б.
Ауыл шаруашылық алқаптары бірнеше түрге бөлінеді; 

огіотік, жайылым, шабындықтар, көп жылдық екпелер, т.б. 
( 'уландыру деңгейіне байланысты суарылатын алкаптар 
(оуландыру деңгейі табиғи түрде 75 пайызды қүрайды) жэне 
оуарылмайтын алкаптар болып бөлінеді.

Ауыл шаруашылық алқаптарына жер заңнамасында берілген 
түсініктерге тоқталып кетейік. Қазақстан Республикасының Жер 
кодексінің 97-бабының 4-бөлімінде осы түсініктер бекітілген.

Егістік -  жүйелі түрде өңделетін жэне көп жылдық 
шоптердің егістігін қоса алғанда, ауьіл шаруашылығы 
дақылдарының егістігіне пайдаланылатын жер учаскелері, 
сондай-ақ сүрі жер. Алдын ала егілетін дақылдардын егістігі 
орналасқан (үш жылдан аспайтын уақыт аралығында), түбегейлі 
жақсарту максатында жыртылған шабындықтар мен 
жайылымдардың жер учаскелері, сондай-ақ баска бақтардың 
егіске пайдаланылатын қатар аралығы егістікке жатпайды.

Тыңайган жер -  бүрын егістік күрамында болған және 
күзден бастап бір жылдан аса ауыл шаруашылығы дақылдарын 
егуге пайдаланылмайтын жэне пар айдауға эзірленбеген жер 
учаскесі.

Көп жылдық екпелер -  жеміс-жидек, техникалық жэне дэрі- 
дэрмек өнімдерінің түсімін алуға, сондай-ақ аумақты сэндеп 
безендіруге арналып қолдан отырғызылған көп жылдық ағаш, 
бүта екпелеріне пайдаланылатын жер учаскелері.

Табиги шабындықтар мен жайылымдар -  шөп егу арқылы 
жаңадан отайған шабындык және жайылым учаскелері.

Суландырылган жайылымдар -  тиісті м.ал басын сапасы 
ойдағыдай сумен қамтамасыз ете алатын су кәздері (көлдер,
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өзендер, тоғандар, апандар, суару жэне суландыру каналдары, 
құбырлы немесе шегінді құдықтар) бар жайылымдар.

Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлерді мемлекеттік 
реттеу алдына келесідей міндеттерді қояды:

- жерлердің бұзылуына, деградацияға ұшырауына жэне 
шаруашылық қызметтің баска да жағымсыз салдарының орын 
алуына тоскауыл болу, экологиялық қауіпсіз өндіріс 
технологияларын пайдалана отырып, мелиоративті және басқа да 
іс-шараларды ұйымдастыру;

- бұзылуға жэне деградацияға ұшыраған жерлердің 
жақсаруын жэне қалпына келуін қамтамасыз ету;

- жерді дұрыс пайдаланудың экологиялық нормативтерін 
тэжірибеге ендіру;

- мемлекеттік органдардың, жеке, заңды тұлғалардың жэне 
лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасы жер 
заңдарының сақталуын, Қазақстан Республикасы заңдарының 
бұзылуын аныктау жэне жою, азаматтар мен заңды тұлғалардың 
бұзылған кұкықтарын калпына келтіру, жер учаскелерін 
пайдалану ережелерінің сакталуын, жер кадастры мен жерге 
орналастыру ісінің дұрыс жұргізілуін жэне жерді ұтымды 
пайдалану мен корғау жөніндегі іс-шаралардың орындалуын 
қамтамасыз ету;

- қолданыстағы жер пайдалануды калыптастыру жэне ретке 
келтіру жөніндегі шаруашылықаралық жерге орналастыру 
жобаларын жасау, белгілі бір жерде жер учаскелерін бөліп беру 
мен шекарасын белгілеу, жер учаскесіие меншік құқығына жэне 
жер пайдалану құқығына құжаттар жасауды ұйымдастыру;

- жерді түгендеу ісін жүргізу, пайдаланылмай жатқан, 
ұтымды пайдаланылмай жүрген немесе нысаналы мақсатында 
пайдаланылмай отырған жерді анықтау;

- ауыл шаруашылық жерінің табиғи жэне шаруашылық 
жағдайы, жер учаскелерінің орналасқан жерц нысаналы 
пайдаланылуы, мөлшері мен шекарасы, олардың сапалық
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и11 іі і.ім.н м іуралы, жер пайдаланудың есепке алынуы мен жер 
. •! іі і . н ріміц кадастрлык құны туралы мэліметтердщ жұйесін 
ічмі.шіапырады;

ауінл шаруашылығы жері саласында орын алып жаткан 
ц п гріг і грді уакгылы анықтау, оларды бағалау, одан эрі дамуын. 
іішіжау жоііе кері эсері бар процестерді болдырмау мен оның 
шрдатарын жою лсөнінде .ұсыныстар эзірлеуді ұйымдастыру 
/к.чю до коптеген басқа да салалық міндеттерді өз алдына міндет 
ротіпде қояды.

1.2. А уы лш аруаш ы лы қ м ақсаты иа арналған ж ерлерге  
мснш ік құкы ғы  ж әне өзге құқы қтар, ауы л ш аруаш ы лы қ  

м ақсаты ндағы  ж ерлерді пайдалану субьектілері

2003 жылға дейін Қазақстан Республикасьшда 
.іуылшаруашылық мақсатындағы жерлерге жеке меншік кұқығы 
каііастырылмаған болатын. Ауылшаруашылык мақсатындағы 
жерлер келесі жағдайларда ғана жеке меншікке беріледі:

1. Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке меншігінде 
шаруа (фермер) кожалығын жұргізу үшін;

2. Өзіндік қосалқы шаруашылык жүргізу үшін;
3. Орман өсіру үшін;
4. Бағбандық және саяжай құрылысы үшін;
5. Жеке тұргын үй құрылысы үшін;
6. Тауарлы ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін;
6. Үйлерді (құрылыстарды, ғимараттарды) олардың 

мақсатына сәйкес қызмет көрсетуге арналған жерді қоса алғанда, 
өндірістік жэне өндірістік емес, оның ішінде тұрғын ұйлерді 
(құрылыстарды, ғимараттарды) мен олардың кешендерін салуға 
берілген (берілетін) немесе олар салынған жер учаскелері.
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1.3 А риайы  жер қоры иы ң түсін ігі ж әне қүрам ы

Арнайы жер қоры Қазақстанда 1991 жылы жер реформасы 
туралы заңына сәйкес пайда болған болатын. Қүкыктык жағдайы 
Жер кодексінің 100-бабына сэйкес анықталады.

Жерді ауылшаруашылық өнімін өндірушілердің арасында 
жер учаскелерін қайта бөлу мақсатында ауылшаруашылығы 
мақсатндағы жерлер жэне босалқы жерлерден арнайы жер коры 
құрылады. Арнайы жер қоры:

жер учаскесінен оз еркімен бас тартқан жағдайда;
Жер кодексінің 92,93,95-баптарына сэйкес, жер 

учаскелерін мәжбүрлеп алып қойған жағдайда;
Еғер заң бойынша, өсиет бойынша мүрағерлері жоқ, 

немесе бірде-бір мүрағері мүраны қабылдамаған жағдайда немесе 
осиет бойынша мүрағерлерді мүрадан айырған жағдайда, не 
мүрагерлер мемлекет пайдасына мүрадан бас тартқан жағдайдағы 
жер учаскелерінен қүралады.

Белгілі жер учаскесін арнайы жер қорының қүрамына енгізу 
туралы шешімді аудандық атқарушы орган қабылдайды.

1.4 А уы лш аруаш ы лы ғы  м ақсаты ндағы  ж ер учаскелерін  бір  
санаттан келесі гүріне ауы сгы ру тәртібі

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне 
ауыстыру (трансформациялау) қажеттігі табиғи факторларға, 
оларды бүдан кейін де басқа жер алкаптарының күрамында 
пайдаланудың экономикалық түрғыдан орындылығына 
негізделеді.

Жер учаскесі меншік иесінің немесе жер пайдаланушының 
жер учаскесінің орналасқан орны бойынша тиісті жергілікті 
атқарушы органға берген өтінімі, сондай-ақ жергілікті атқарушы 
органның бастамасы ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден 
екіншісіне ауыстыру жөніндегі жүмыстарды жүргізуге-.негіз бола 
алады.

196



I ' рі і пік 11 ;п карушы органның шешімі бойынша жүргізілетін 
п і.ін ііі.і|>у.і111і.ілыіы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру 

/111 м 111 і ігі і жсрго орналастыру лсүмыстарын каржыландыру - 
-ьгрі піім і оюджст қаражаты есебінен, ал жер учаскелерінің 
ы. іііінк пслсрі мси жер пайдаланушылардың өтініштері бойынша 

пиардың оч қаражатының есебінен жүзеге асырылады.
Гопырақ-мелиорациялық жай-күйі оларды басқа алкап түріне 

,іуыс і іііруды қажет ететін ауыл шаруашылығы алқаптарының 
оолуы қолда бар жоспарлау-картографиялык материалдарды, 
жсргс орналастыру, мелиорациялық қүрылыс жобаларын, 
топырақты зерттеу, топырақ-мелиорациялық, геоботаникалық 
ічдсністер материалдарын, тұзданудың түсірілген суреттерін, жер 
кадастрының, жерді түгендеудің деректерін зерделеу негізінде 
алдын ала анықталады.

Неғүрлым бағалы ауыл шаруашылығы алқаптарын бағасы 
і о м снгілеріне ауыстыруға:

сгістік үшін -  жердің агроөндірістік топырақ 
сипаттамасының олардың нақты пайдаланылуына сәйкес келмеуі, 
улы заттармен ластанудың жоғары деңгейі;

көп жылдык екпелер үшін -  екпелердің шекті жасы, олардың 
сиреуі, жердің кен күрамының жүтаңдығы, қолайсыз топырак- 
мслиорациялық сипаттамасы;

шабындықтар үшін - жердің шөлейттенуі, шалғындык 
осімдіктердің сиреуі, жердің мелиорациялық күйінің нашарлауы; 

жайылымдар үшін -  тапталып бүлінуі негіз болып табылады. 
Суармалы жерді суарылмайтын жерге ауыстыру кезінде 

жоғарыда санамаланған факторлардан басқа, суару көзімен 
байланыстың үзілуі, сумен қамтылмауы, иіаруашылық ішіндегі 
суару жүйелерінің техникалық жай-күйі, ал жайылма суармалы 
жер үшін - су ағынын қайта бөлу салдарынан су басудың тоқтауы 
псмесе су ресурстарының болмауы, қүрылыстардың техникалық 
жай-күйі ескеріледі.
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Қажет болған кезде жергілікті атқарушы органдар бағалы 
ауыл шаруашылығы алқаптарын бағасы төменгілеріне 
ауыстырудың басқа да көрсеткіштерін: ауыл шаруашылыгы 
алкаптарының енімділігінің тым төмен болуы, топырактың 
тұздану, сортандану, ластану деңгейін жэне алқаптардың сапалық 
сипаттамасына эсер ететін басқа да елшемдерді белгілейді.

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне 
ауыстыру женіндегі материалдарда:

қорытындылар мен ұсыныстары бар түсіндірме жазба; 
бір түрден екіншісіне ауыстыру кезделген жерлердің 

экспликациясы;
трансформацияға жататын анықталған ауыл шаруашылығы 

алқаптары керсетілген далалық зерттеу актісі мен сызбасы; 
жер учаскелерінің сапалық сипаттамасы; 
суару жүйесінің, жайылма суару жүйесінің, суландыру 

қүрылыстарының техникалық жай-күйі, сондай-ақ негізгі 
қорлардың күны туралы мәліметтер болуға тиіс.

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне 
ауыстыру женіндегі материалдар жер ресурстарын басқару 
женіндегі аудандық органға аудан бойынша жинактап қорыту, 
ауыл жэне су шаруашылығының аудандық органдарымен келісу 
үшін жіберіледі.

1.5 Ш артты ж ер үлесі. Ж алпы  сипаттам асы

Шартты жер үлесі дегеніміз -  колхоз бен совхоздарға жэне 
қайта үйымдастырылған ауылшаруашылық үйымдарында жүмыс 
істеген немесе сол мекемелерде түратын зейнеткерлер, 
элеуметтік салада жүмыс істейтін мүғалімдер, дэрігерлер баска 
да адамдардың сол ұйымдар жерінен белініп берілген үлесі 
болып табылады.

Шартты жер үлесіне құқыкты растайтын құжат) куэлік деп 
аталады. Жер белінген кезде кеп жағдайда қағаз жүзінде беріледі.

198



1 гіігіц, /ьгіа-іііслсмдіру кезінде көп адамдар басқа мекемелерге 
I ' і пі ііум.иіііаруашылығы қызметімен айналысқысы келмейді.

-’()(Н жмлгм жср кодексі қабылданған уакытта мынадай 
іпгпіім ка()млданды. 2005 жылдың 1 қаңтарына дейін мүдделі 
іүпгилар жер учаскесі орналаскан жердің мекемелерінің 
.жіміпілігіпс барып, мынадай эрекеттер жасауға қүқылы:

1. куэлігін көрсетіп, өзіне тиесілі жерін мемлекеттік 
моппііктен жеке меншікке сатып алу;

2. өзінің үлесін мемлекеттен жалға алып, өз 
шаруашылығын немесе қожалығын жүзеге асыруға;

3. өз үлесін сатып лаып, акңионерлік коғамның, 
шаруашылық серіктестіктің, өндірістік коопертивтің жарғылық 
ісапиталына жарна немесе пай ретінде енгізу;

1.6 А уы л ш аруаш ы лы ғы  өндірісінің  
ш ы ғы ндары н өтеу

Ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес 
мақсаттарға пайдалану үшін ауыл шаруашылығы алкаптарын 
алып қоюдан туындаған ауыл шаруашылығы өндірісіндегі 
шығасы ауыл шаруашылығы алқаптарының көлемі мен өлардың 
сапасын қалпына келтіру арқылы ауыл шаруашылығы өндірісінің 
деңгейін сактау максатында республикалық бюджет кірісіне 
отелуге тиіс.

Бүл шығасы Жер Кодекстің 166-бабында корсетілген 
шығынның орнын толтырудан тыс өтеледі.

Өнеркэсіп, кәлік, байланыс, қөрғаныс жерін жэне ауыл 
шаруашылығына арналмаған өзге де жерді қоспағанда, ауыл 
шаруашылығын жүргізуге байланысты емес кажеттер үшін 
жердің барлық санаттарының қүрамынан ауыл шаруашылығы 
алкаптары берілетін тұлғалар, сондай-ак күзет, санитарлық жэне 
қорғау аймақтары белгіленетін тұлғалар ауыл шаруашылығы 
өндірісіндегі шығасыны әтейді
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Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі шығасы жер учаскесіне 
құқық беру туралы шешім қабылданған немесе ауыл 
шаруашылығы алқаптарының нысаналы мақсаты өзгерген кезден 
бастап алты ай мерзімде өтелуге тиіс.

Жеке жэне занды тұлғаларға жер учаскелері:
1) елді мекендер шекарасында жеке тұрғын үй салу, 

мектептер, мектепке дейінгі балалар мекемелерін, емдеу 
орындарын және мэдени-түрмыстық мақсаттағы объектілер салу;

2) мелиорациялық жүйелер салу;
3) тоғандағы жэне көлдегі балық шаруашылыктарын, балық 

питомниктерін, уылдырықты балык шаруашылықтары мен балық 
өсіретін зауыттар салу;

4) қоршаған ортаны қорғауды камтамасыз ететін, іргелес 
жатқан жер алкаптарының жағдайын нашарлатпайтын объектілер 
салу;

5) тозған алқаптарға, химиялық жэне радиоактивті заттармен 
ластанған жерге орман мелиорациясы үшін берілгенде олар 
шығасыны өтеуден босатылады.

Сонымен бірге, жер учаскелерін қорықтарға, үлттық, 
зоологиялық жэне дендрологиялық парктерге, ботаникалық 
бақтарға, тарихи-мэдени мақсаттағы объектілерге беру кезінде де 
шығасы өтелмейді.

Өтелуге тиісті шығасының мөлшері жаңа жерді игеруді 
немесе алкаптарды ауыл шаруашылығы өнімін өндіру деңгейіне 
дейін жаксартуды қамтамасыз ететін нормативтерді негізге ала 
отырып, алып қойылатын алқаптардан алынатын өнімнен немесе 
олардың сапасы төмендегенге дейін бүрын алынған өнімнен кем 
түспейтін көлемінде анықталады.

Ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес 
мақсаттарға пайдалану үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын 
алып қоюдан туындаған ауыл шаруашылығы өндірісіндегі 
шығасыны өтеу нормативтерін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі белгілейді.
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Қ оры ты нды : Дәрісте ауыл шаруашылығы максатындағы 
жсрлердің құқықтык жағдайының түсініғі және күрамы кеңінен 
і үсіндірілғен.

Бақы лау сүрақтары
1. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің қүқықтық 

жағдайының түсініғі жэне күрамы.
2. Ауылшаруашылық мақсатына арналған жерлерге меншік 

қүқығы жэне өзге күқықтар, ауыл шаруашылык мақсатындағы 
жерлерді пайдалану субъектілері.

3. Арнайы жер қорының түсінігі жэне қүрамы.
4. Ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін бір 

санаттан келесі түріне ауыстыру тэртібі
5. Шартты жер үлесі. Жалпы сипаттамасы
6. Ауылшаруашылык мақсатындағы жерлерді ауыл 

шаруашылық емес мақсаттарға пайдаланумен жэне оларды алып 
қоюмен келтірген шығынды өтеу тэртібі.

Т ест сүрақтары :
І.А зам аттар ж әне (немесе) м ем лекеттік  емес заңды  

түлғалар
A) Мемлекеттік емес жер пайдаланушылар
Б) Бастапқы жер пайдаланушылар
B) Мемлекеттік жер пайдаланушылар
Г) Уакытша жер пайдаланушылар
Д) Аффилиирленген түлғалар

2А уы лды қ ж ерде ж әне қала м аны ндағы  айм ақта  
орналасқан ж ер учаскесінде ез каж еттерін  қанағаттанды руға  
арналған қы зм ет түрі

A) Өзіндік қосалқы шаруашылык
Б) Жер қатынастары
B) Жер қүқығы қатынастарының субъектілері
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Г) Иммиграциялық жер коры 
Д) Жер учаскесі

3.Ж ердіц  қурғақ үстіңгі қабаты , тек  озіне тәи  қүры лы м ы , 
қ үрам ы  мен қасиеттері бар ерекш е табиғи түзіл ім

A) Тоиырақ қабаты 
Б) Су қабаты
B) Жер қабаты 
Г) Жер кадастры

4.К ондом иииум  объектісін ін  қүрам ы на кіретін  жер  
учаскесіи  болісуге кондом иниум ға барлы қ қаты суш ы ларды ң  
ж азбаш а келісім ім ен,

A) Барлығы дүрыс 
Б) Экологиялық
B) Қүрылыс
Г) Басқа да нормалар сақталған жағдайда жол беріледі 
Д) Санитарлық-гигиеналық,

5.К орш і немесе озге де учаскеге ж екеш е сервитут осы  
учаскелерге ж еке м енш ік  қүқы ғы  нем есе ж ер иайдалану  
қүқы ғы

A) Субъектілерімен жасалатын шарт бойынша белгіленеді 
Б) Объектілерімен жасалатын шарт бойынша белгіленеді
B) Субъектілерімен жасалатын шарт бойынша белгіленбейді 
Г) Объектілерімен жасалатын шарт бойынша белгіленбейді 
Д) Обектілерімен жасалатын келісім бойынша белгіленеді

П айдаланы лған  әдебиеттер  тізімі:
Н орм ативтік  актілер:
І.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда қабылданған). 
Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51-ҮІҚРЗ.
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і і ' ін і ііі І‘іч ііубликасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
N1.1 і ■ і < *1111 і.і '01 Үжі.ші ы 2 қарашадағы №  389-У ҚР заңымен 
III і ІІИДІ)

і п.и .м іі  ІЧчліубликасыиың Экологиялык кодексі 2007 
........  . ') Һ.щі.ірдлгі.і N 2І2 Кодексі.

I КІ’ Ормап кодексі. Қазакстан Республикасының 2003 
ні.пиі.і 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
..... ри іср мен голықтырулар енгізіледі).

'і Қліакстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
І'і гііуОликасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

ІІсч ізгі әдсбиеттер:
(і. Ііркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұкығы» 

і і .іиііы жэне ерекше бөлім) оқулык Алматы 2010ж
/. Стамқұлов Ә.С. «ҚР Жер кұқығы». Оқулық. Алматы, 

,'005 ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

< Хицля часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қ осы мш а әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстаи Республикасының заңдары 

(іойынша жер төлемдері: Оку кұралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
10. Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фсрмер) кожалығының кызметін кұкықтық реттеу.Оқу қү.ралы, 
Ллматы: баспа, 200ж.

11. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право 
1’оссии и Казахстаиа: проблемы развития, процессууальпые 
(])ормы реализации. М.: Юристь, 2007г.

12. Қазакстан Республикасының жер құкығы пэнінен оку 
эдістемелік кешен 2011ж

13.Стамқұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
экологиялық кұкығы». Атамұра, 2003ж.
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11 Тақырыбы: 
ЕЛДІ-М ЕКЕН Ж ЕРЛЕРІНІҢ  

ҚҰҚЫ ҚТЫ Қ Ж АҒДАЙЫ

Д әріс гің ж оспары :
1.1 Елді-мекенді жерінің түсінігі жэие күрамы.
1.2 Қала және басқа да елді мекеннің шекарасын белгілеу 

және өзгерту тэртібі.
1.3 Қала маңындағы аймақтардың тұсінігі.

1.1. Е лді-м екенді ж ер ін ің  түсін ігі ж әне қүрамы

1993 жылы кабылданған ҚР-ң экімшілік-қүрылымдық 
бірліктер туралы заңына сәйкес, Елді-мекен дегеніміз -  жергілікті 
атқарушы органдар ресми түрде тіркелген адам саны 50-ден кем 
емес адамдардың түрақты тұратын мекен.

Белгілері:
- Міндетті түрде ресми тіркелуі тиіс;
- Түрақты түрде тұратын адамдардың саны 50-ден кем 

болмауы тиіс.
ҚР-да заң бойынша елді-мекендердің екі түрі қарастырылған:
- Қалалық;
- Ауылдык;
Қалалыққа -  кала, кенттер жатады, ал басқа елді-мекендер 

ауылдық жерлерге жатады. Қалалар өз кезегінде 3 топқа бөлінеді:
- Республикалық маңызы бар қалалар;
- облыстық маңызы бар қалалар;
- аудандық маңызы бар қалалар;
Республикалық маңызы бар қалалар дегеніміз -  адам саны 1 

млн. кем емес жэне ерекше саяси экономикалық, элеуметтік 
маңызы бар қалалар. Алматы жэне Астана қаласы.

Облыстық маңызы бар қалалар дегеніміз -  ірі экономикалык 
жэне әлеуметтік орталық болып табылатын, халық саны 50 
мыңнан кем емес елді-мекен.
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■ і.ііі іык маці.пы бар қалалар дегеніміз -  завод, фабрика, 
" і і  іі пидірісгік объектілері бар эртүрлі оқу орындары 

і 'іі іп.п к.иі ,іднм саш.і 10 мыңнан кем емес қалалар жатады.
I »*|» кодсксіііо сойкес, елді-мекендер жеріне келесі жерлер

I 11 ІІДІ.І

1) күрылыстар алып жатқан эрі көп пэтерлі жэне көп қабатты 
і үі»і і.ііі үіілер, үй іргесіндегі жер учаскелері бар жеке түрғын 
\ и чгр салуі а арналған тұрғын жай салатын жер;

2) дсисаулык сақтау, мэдениет, сауда, қоғамдык 
і.імакгапдыру, түрмыстық қызмет корсету, коммерциялық 
кыамст объектілері, сондай-ақ жалпы білім беру, арнаулы орта 
/к.інс жоғары білім беру мекемелері, экімшілік, ғылыми-зерттеу 
мгкомелері, ғибадат үйлері меп өзге де іскерлік үйлері, 
күрылыстар мен ғимараттар салынған жэне соларды 
ііри.шастыруға арналған қоғамдық іскерлік қүрылыс салатын 
'иир;

і) онеркэсіп, коммуналдық және олардың жүмыс істеуін 
кпмтамасыз ететін қойма объектілері, инженерлік жэне көлік 
ііифракұрылымы объектілері салынған және соларды 
ириаластыруға арналған, сондай-ақ осы объектілердің 
і .і 11 итарлық-корғау аймақтарын белгілеуге арналған өндірістік 
күрылыс салатын жер;

4) темір жол, автомобиль, өзен, теңіз, эуе жэне кұбыр 
іасымалы жолдары, инженерлік инфрақұрылым мен байланыс 
маіистральдары өтетін жэне соларды салуға арналған көлік, 
оаііланыс, инженерлік коммуникациялар жері;

5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, 
рокреациялық жэне тарихи-мәдени максаттағы жер;

6) өзендер, табиғи жэне жасанды су айдындары мен 
акізаториялар, су қорғау аймақтары, гидротехникалық жэне баска 
да су шаруашылығы кұрылыстары орналаскан су айдындары мен 
акваториялар жері;

7) ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жер;
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8) алаңдар, көшелер, тротуарлар, өтпе жолдар, жолдар, 
жағалаулар, парктер, гүлзарлар, қаладағы ормандар, бульварлар, 
су айдындары, жағажайлар, зираттар жэне халықтың қажеттерін 
қанағаттандыруға арналған озге де объектілер (су қүбырлары, 
жылыту құбырлары, тазарту қүрылыстары жэне жалпы жұрт 
пайдаланатын басқа да инженерлік жүйелер) орналаскан жэне 
соларды орналастыруға арналған ортақ пайдаланудағы жер;

9) қала кұрылысы қызметіне тартылмаған, елді мекенді 
аумақтық тұрғыдан дамытуға және өзіндік үй (косалкы) 
шаруашылығын дамытуға арналған резервтегі жэне өзге де жер;

10) крематорийлерді, мал корымы, тұрмыстық қалдықтар 
тастау орындарын жэне арнаулы нормативтер мен ережелер 
белгіленбейінше пайдалануға болмайтын өзге де объектілерді 
орналастыру үшін бөлінетін арнайы мақсаттағы жер;

11) қорғаныс қажеттері үшін берілген жэне өзге де гіайдалану 
режиміндегі жер кіруі мүмкін.

Бұл жерлер кұрамына көптеген жерлер кіретін болғандықтан 
аталған жерлерді пайдаланудың бірқатар ерекшеліктері бар:

бұл жерлер мемлекеттің жэне жеке меншік кұқығының 
объектісі болады.

Мемлекеттік ұйымдарға жер тұрақты тегін пайдалаиуға 
беріледі.

1.2. Елді мекендердің шекарасын 
(шегін) белгілеу мен өзгерту

Елді мекендердің шекарасын (шегін) белгілеу мен өзгерту 
жерге орналастырудың, сэулет жэне қала құрылысының тиісті 
органдары бірлесіп жасаған ұсыныс бойынша белгіленген 
тәртіппен бекітілген қала кұрылысы кұжаттамасы негізінде 
жүргізіледі.

1. Республикалық маңызы бар қалалар ;мен Қазақстан 
Республикасы астанасының шекарасын (шегін) -  Қазақстан
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. . . . . . . . . . . . . . . .  н і і і к і к ч і і  Үкіметінің ұсынуымен Қазақстан
Г' • і і \ и і і і і к ; і г і . і і і і . і ң  ІІрезиденті белгілейді жэне өзгертеді.

О п л і. і с т ы к  маңызы бар қалалардың шекарасы (шегі) -  
I ічкгілн 1’епіубликасы Үкіметімен келісім бойынша облыстық 
м ііи ід і жэпе атқарушы органдардың бірлескен шешімімен 
.........иепеді жэне езгертіледі.

Г Аудаіідық маңызы бар қалалардың шекарасы (шегі) — 
ііОіііріг гізіқ екілді жэне атқарушы органдардың бірлескен 
іпгніімімен белгіленеді жэне өзгертіледі.

I. Кенттер мен ауылдардың (селолардың) шекарасы (шегі) — 
ііудаидык (қалалық) өкілді жэне аткарушы органдардың 
ііірмоскен шешімімен белгіленеді жэне өзгертіледі.

Жер учаскелерін кала, кент, село шегіне қосу осы 
уііігкелерге меншік кұқығын немесе жер пайдалану құқығын 
т к  іа гуға экеп соқпайды. Қалалардың, кенттердің, селолық елді 
і' і'Гцдсрдің барлық жері олардың бас жоспарларына, жоспарлау 

мгц курылыс салу жобаларына жэне аумақтьщ жер-шаруашылық
■ ірііііластыру жобаларына сэйкес пайдаланылады.

Гурғындар саны 5 мыңнан асатын елді мекендерде 
игпгіленген тэртіппен бекітілген бас жоспарлар болмаған 
іыгдайда осы елді мекенді дамыту мен онда қүрылыс салудың 

пас жоспарының оңайлатылған схемасымен немесе белгіленген 
юргінпен бекітілген қала курылысы құжаттамасымен жерді 
наіідалануға жол беріледі.

Ортақ пайдаланудағы жерден жер учаскелері азаматтар мен 
і . і ң д ы  тұлғалардың ортақ пайдалануға нұқсан келтірмей, жеңіл 
улгідегі кұрылыстарды (сауда жасайтын шатырларды, 
кмоскілерді, жарнама кұрылғыларын жэне басқа да сервис 
ипьсктілерін) орналастыруы ушін уақытша жер пайдалануға 
исрілуі мұмкін. Бұл ретте ортақ пайдаланудагы жер құрамынан, 
и і і ы ң  ішінде базарлар, ақылы автотұрактар (автопарктер) 
ирішластыруы үшін жол (көше, өтпелі жолдар) жиегінен 
уіаскелер беруге жол берілмейді.
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Ортақ пайдаланудағы жерден жер учаскелері жеке меншіккс 
оларды ортақ пайдаланудағы жер кұрамынан шығарғаннан кейін 
ғана берілуі мүмкін.

Зираттар орналасқан жэне соларға арналған ортақ 
пайдаланудағы жерден елді мекеннің қайтыс болған эрбір 
түрғынын немесе осы елді мекенде қайтыс болған түрғылықты 
жері белгісіз адамды жерлеу үшін кемінде алты шаршы метр жер 
учаскесі тегін бөлінеді.

1.3. Қала м аңы ндағы  аймақтарды ң түсін ігі

Қала маңындагы аймаңтар дегеніміз - жерінің қүрамына 
қаламен біртүтас элеуметтік, табнғн жэне шаруашылык аумақ 
құрайтын кала шегінен тыс жерлер.

Қала маңындағы аймактарда қала маңындағы ауыл 
шаруашылығы өндірісін қарқынды дамыту, қала қүрылысын 
ерекше реттеу аймақтарын (қаланы дамытуға, инженерлік жэне 
көлік инфрақұрылымының қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті 
гимараттарды орналастыру мен салуға арналган резервтегі 
аумақгарды), қорғау эрі санитарлық-гигиеналык қызмет 
атқаратын жэне халықтың демалыс орны болып табылатын 
ормандар, орман парктері және басқа да жасыл екпелер алып 
жатқан жасыл аймактарды белгілей отырып, аумақты аймактарға 
бөлу жүзеге асырылады.

Қалалардың қала маңы аймақтарының мөлшері мен 
шекарасын жерге орналастыру, сэулет және қала құрылысы 
жөніндегі мемлекетгік органдардың бірлесіп жасаған үсынысы 
бойынша осы қалалардың бас жоспарларын бекітетін мемлекеттік 
орғандар белгілейді жэне өзгертеді.

Жерді қала маңы аймағына қосу бүл жерге меншік кұқығы 
мен оны пайдалану кұқығының тоқтатылуына әкеп соқпайды.

Астана қаласы мен республикалық маңызы,бар қалалардың 
қала маңы аймағына косылған жерді пайдалану тэртібі мен
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I» кпмііі аумағы қала маңы аймағына қосылған тиісті облыстық 
і карушы органдармен келісілген, аталған қалалардың атқарушы 

(іргаіідармиыц ұсыныстары бойынша Қазақстан 
ІЧч'ііубликасының Үкіметі белгілейді.

Қорытьш ды: Дэрісте елді-мекен жерлерінің кұкықтық 
жаг дайы қарастырылған.

Бақылау сүрақтары
1. Елді-мекенді жерінің түсінігі жэне қүрамы.
2. Қала жэне басқа да елді мекеннің шекарасын белгілеу жэне 

озгерту тэртібі.
3. Қала маңындағы аймақтардың түсінігі.

Тест сүрақтары:
1. Елді мекендердің жері озге әкімшілк-аумақтық 

қүрылымдардын жерінен келесідей шектеледі:
A) Қаланың шегі, кенттің шегі, ауылдык (селолык) елді 

мекеннің шегі
Б) Су қорының жерінің шегі
B) Облыстың шегі, ауылдық (селолык) елді мекеннің шегі
Г) Шектелмейді.
Д) Босалқы жерлердіңі шегінде

2. Елді мекендер жерінің қүрамына кіретін жерлер 
қүрамы неше пунктен түрады?

A) 11 пунктен
Б) 12 пункттен
B) 8 пунктен
Г) 18 пункттен
Д) 6 пунктен



3. Жер учаскелерін елді мекендер жеріндегі ортақ 
гіайдаланудағы жерлерге жатқызуды, сондай-ақ олардын 
нысаналы мақсатынын өзгеруіне байланысты ортақ 
пайдаланудағы жердің құрамынан шығуды жүзеге асырады

A) Жергілікті ахқарушы органдар
Б) ҚР Президенті
B) Жергілікті өкілетті органдар
Г) ҚР Үкіметі
Д) ҚР Парламенті

4. Республикалық манызы бар қалалар мен ҚР 
астанасынын шекарасын ҚР Үкіметінің үсынуымен 
белгілейді және өзгертеді

A) ҚР Президенті
Б) Жергілікті атқарушы органдар
B) Жергілікті өкілетті органдар
Г) ҚР Үкіметі
Д) Жергілікті өзін-өзін басқару органдары

5. Кенттер мен ауылдардың (селолардың) шекарасы 
қандай органдардын шешімімен белгіленеді және өзгертіледі?

A) Аудандык (қалалык) өкілді және атқарушы органдардың 
шешімімен

Б) Жергілікті өзін-өзін баскару органдарының шешімімен
B) Атқарушы органдардың шешімімен
Г) ҚР Президентінің жарлығымен
Д) Облыстык өкілді жэне аткарушы органдардың шешімімен

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
І.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда қабылданған). 
Қазакстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 ңаурыздағы № 
51-VIҚРЗ.
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\К,;ппкітаи 1’еспубликасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
.11  \ (соцп.і 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен

і III і іілді).
(.Қаіакетан Республикасының Экологиялык кодексі 2007 

м .і і і іы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.
4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 

/КЫліы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
іпі  срісгср мсн толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Рсспубликасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

Негізгі эдсбисттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер құқығы» 

(жалпы жэне ерекше белім) окулык Алматы 20 Юж
7. Стамқұлов Ә.С. «ҚР Жер кұкығы». Оқулық. Алматы, 2005 ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

( >бгцая часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша эдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының зандары 

бойынша жер төлемдері: Оқу кұралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
10. Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фермер) кожалығының кызметін құқыктык реттеу.Оку құралы. 
Алматы: баспа, 200ж.

11. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право 
1’оссии и Казахстана: проблемы развития, процессууальные 
формы реализации. М.: Юристь, 2007г.

12. Қазақстан Республикасының жер құкығы пәнінен оқу 
одістемелік кешен 2011ж

13.Стамкұгхов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
'жологиялық кұкығы». Атамұра, 2003ж.
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12 Тақырыбы:
ӨНЕРКӘСІП, КӨЛІК, БАЙЛАНЫС, ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ 

БАСҚА ДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛМАҒАН 
ЖЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ  

Дэрістің жоспары:
1.1 Өндіріс жерлерінің түсінігі, күрамы. Өндіріс жерлерін 

пайдалану ерекшеліктері.
1.1 Көлік жерлерінің түсінігі, құрамы.
1.2 Қорғаныс жерлерінің түсінігі, қүрамы. Пайдалану 

ерекшеліктері.
1.4 Байланыс жэне энергетика жерлерінің түсінігі, қүрамы. 

Пайдалану ерекшеліктері.
1.5 Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймактары жэне ол 

жерлердің қүқықтық жағдайы.

1. Өндіріс жерлерінің түсінігі, қүрамы.
Өндіріс жерлерін пайдалану ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының Жер кодексінде жэне өзге де заң 
актілерінде белгіленген тэртіппен тиісті нысаналы мақсат үшін 
азаматтар мен заңды түлғаларға берілген жер өнеркәсіп, көлік, 
байланыс жері және ауыл шаруашылығынан өзге мақсатқа 
арналған жер деп танылады.

Қарастырып отырған санаттағы жерлер өз алдына өнеркәсіп, 
энергетика, көлік, байланыс, қорғаныс жерлері болып бөлінеді.

Өнеркәсіп жері дегеніміз - өнеркэсіп объектілерін 
орналастыру мен пайдалану үшін берілген жерлер. Өнеркэсіп 
объектілерін орналастыру үшін ең алдымен, ауылшаруашылық 
мақсатына арналмаған жерлерден, егер ондай жерлер болмаса, 
сапасы нашар ауылшаруашылық алқаптары берілуі мүмкін. 
Өнеркэсіп объектілері орналаскан жерлерді түрғылықты 
халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бүя
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іііі і іі' ырд.і. қорі аііыш, сапитарлық-қорғау жэне өзге де аймақтар 
пі иіпгпгді. Агалган мақсаттарға берілетін жер учаскелерінің 

иніііігрі бслі ілсигеи тэртіппен бекітілген нормаларға немесе 
і\ініапау ісхшікалі.іқ құжаттамаларға сэйкес айкындалады, ал
і.гр учаскслеріи бөліп беру оларды игеру кезектілігі ескеріле 

пі ырып жүргізіледі.

1.2. Колік жерлерініц түсінігі, қүрамы

Көлік жерлерінің қүқықтық жағдайы Қазақстан 
Госпубликасының 24 қыркүйек 1994 жылы қабылданған Көлік 
гуралы жэне 08 желтоқсан 2001 жылы қабылданған Темір жол 
колігі туралы заңмен, автомобиль көлігі туралы заңмен, ішкі 
сулар көлігі туралы заңмен сонымен қатар Жер кодексімен 
реттеледі. Көлік жері дегеніміз - автомобиль, теңіз, ішкі су, темір 
жол, эуе және өзге де көлік түрі объектілерінің қызметін 
қамтамасыз ету жэне (немесе) оларды пайдалану үшін берілген 
жерлер.

Қазақстан Республикасының Көлік туралы заңына сәйкес, 
көлік түрлері келесдей болып бөлінеді: Автомобиль, теңіз, ішкі 
су, темір жол, әуе, қүбыр магистралі жэне метрополитен.

Темір жол көлігі қажеттеріне арналған жерге:
1) магистраль жолдарына жэне солармен технологиялық 

байланыстағы құрылыстар мен ғимараттарға (темір жол белдеуі, 
кепірлер, тоннельдер, виадуктер, сигналдық жабдықтар, 
қызметгік-техникалык үйлер);

2) кірме жолдарға;
3) энергетика, локомотив, вагон, жол жэне жүк 

шаруашылықтары, сумен жабдықтау жэне канализация 
құрылыстары, қорғау жэне бекіту екпелері, қызметтік жэне темір 
жол келігіне қызмет көрсететін арнаулы мақсаттағы әзге де 
объектілері бар темір жол станцияларына (вокзалдарға);

4) темір жолдарға берілген белдеулер мен күзет аймақтарына 
бөліп берілгеи жер жатады.
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Темір жол көлігінің қажеттеріне арналңан жер учаскелері 
темір жолдар мен темір жол станцияларын дамытудың жобалау- 
техникалық құжаттамасына жэне бас схемасына сәйкес 
белгіленген тэртіппен бекітілетін нормативтер бойынша беріледі.

Тұргын халықтың кауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ак 
темір жол көлігі қажеттеріне арналып бөлінген белдеуге іргелес 
жер учаскелеріндегі объектілерді қауіпсіз пайдалану мақсатында 
жер пайдаланудың ерекше шарттарымен күзет аймақтары 
белгіленеді, олардың шегінде аймақтарды белгілеу мақсаттарына 
сай келмейтін қызмет түрлері шектеледі немесе оларға тыйым 
салынады.

Темір лсол көлігінің күзет аймақтарына: орманды қоргау 
белдеулері, көлік қүрылыстарының, қүрылғылары мен баска да 
объектілерінің сакталуын, төзімділігі мен орнықтылығын 
қамтамасыз ету үшін қажетті жер учаскелері, сондай-ақ темір 
жол көлігіне бөлінетін белдеуге іргелес орналасқан, сел қаупі, 
көшкін қаупі бар аймақтардағы жэне басқа да қауіпті әсерлер 
төнетін жерлердегі жер учаскелері кіреді.

Автомобиль көлігі кажеттеріне арналған жерге:
1) автомобиль жолдарына, олардың конструкциялық 

элементтері мен жол ғимараттарына және олармен 
технологиялык байланысқан қүрылыстар жэне ғимараттарға;

2) автовокзалдар мен автостанцияларды, автомобиль 
көлігінің басқа объектілерін жэне жер беті мен жер асты үйлерін, 
құрылыстарын, ғимараттарын, қүрылғыларын пайдалану, күтіп- 
үстау, салу, қайта жаңғырту, жөндеу, дамыту үшін қажетті жол 
шаруашылығы объектілерін орналастыру үшін;

3) автомобиль жолдарына бөлінетін белдеулерді белгілеу 
үшін бөлініп берілген жер жатады.

Автомобиль көлігінің қажеттері үшін бөліп берілетін 
белдеуге арналған жер учаскелері жолдың санатына байланысты 
және жобалау қүжаттамасына сэйхсес белгіленген нормалардың 
иегізінде беріледі.
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Түрғын халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
иитомобиль жолдарын пайдалануға жағдай жасау үшін жолда 
жүру қауіпсіздігі талаптары ескеріле отырып, оларды 
пайдаланудың ерекше режимі белгіленіп, ортақ пайдаланудағы 
халықаралық жэне республикалық автомобиль жолдарыиа 
болінетін белдеулерге екі жағынан іргелес жатқан жер учаскелері 
гүрінде жол бойындағы белдеулер жасалады. Аталған жерлер 
жер учаскелерінің меншік иелерінен жэие жер 
пайдаланушылардан алып қоюға жатпайды.

Жол бойыидағы белдеулерде жэне ортақ пайДаланудағы 
халықаралық жэне республикалық автомобиль жолдарына бөліп 
берілген белдеулерде, жол қызметі объектілері мен жол сервисі 
объектілерін коспағанда, күрделі ғимараттар күрылысына тыйым 
салынады

Теңіз жэие ішкі су көлігінің қажеттеріне арналған жерге теңіз 
жэне езен порттарын, айлақтар, пристаньдар, гидротехникалық 
ғимараттар, жер беті жэне жер асты үйлерін, кұрылыстарын, 
ғимараттарын, қүрылғыларын пайдалану, күтіп-үстау, салу, қайта 
жаңғырту, жөндеу, кеңейтіп үлғайту үшін кажетті баска 
объектілерді жэне теңіз және ішкі су көлігінің басқа да 
объектілерін орналастыру үшін бөлініп берілген жер жатады.

Әуе көлігінің қажеттеріне арналған жерге эуежайлар, 
эуеайлақтар, аэровокзалдар, үшып көтерілу-қону белдеулерін 
және жер беті мен жер асты үйлерін, қүрылыстарын, 
ғимараттарын, құрылғыларын пайдалану, күтіп-ұстау, салу, қайта 
құру, жөндеу, кеңейтіп ұлғайту үшін қажетті басқа да жер 
үстіндегі объектілерді жэне әуе көлігінің басқа да объектілерін 
орналастыру үшін бөлініп берілген жер, сондай-ақ олардың күзет 
аймақтары жатады.

Қүбыр тасымалы көлігінің қажеттеріне арналған жерге су 
құбырын, газ құбырын, мұнай құбырын жэне жер беті мен жер 
асты үйлерін, құрылыстарын, ғимараттарын, құрылғыларын 
пайдалану, күтіп-ұстау, салу, қайта жаңғырту, жөндеу, кеңейтіп
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ұлғайту үшін қажетті объектілерді жэне қүбыр жүргізу көлігінің 
басқа да объектілерін орналастыру үшін бөлініп берілген жер 
жатады.

Аталған жерге шекарасы белгіленген тэртіппен бекітілген 
қүрылыс нормалары мен ережелерінің, магистральды 
қүбырларды күзету ережелерінің жэне басқа нормативтік 
қүжаттардың негізінде анықталатын, жер учаскелерін 
пайдаланудың ерекше шарттары бар магистральды күбырларды 
күзету аймақтары да жатады.

1.3.Қорғаныс жерлерінің түсінігі, қүрамы.
Пайдалану ерекшеліктері

Қорғаныс жерлері дегеніміз - Қазақстан Республикасы 
Үкіметі қорғаныс пен қауіпсіздік саласында міндеттер атқаратын 
Қарулы күштер үйымының эскери болімдерін, эскери 
полигондарын, әскери-оқу орындары мен басқа да үйымдарын 
жэне басқа әскерлерді, олардың объектілері мен қүрылыстарын 
орналастырып, түрақты жүмыс істеуі үшін берілген жерлер. 
Қорғаныс мақсатындағы жерлер жеке меншікке берілмейді, тек 
мемлекеттің меншігінде болады.

Қорғаныс қажеттеріне байланысты жаттығулар мен басқа да 
іс-шаралар жүргізу үшін жерді уақытша пайдалану кажет болған 
жағдайда жер учаскелерінің меншік иелерінен жэне жерді 
пайдаланушылардан жер учаскелері алып қойылмайды.

Қорғаныс мақсатындағы жерлерді іздестіру жүмыстарын 
жүргізу үшін пайдалануы мүмкін, бүл жағдайда рүксатты 
облыстык атқарушы орган береді.

Қазақстан Республикасыныз Мемлекеттік шекарасын 
қорғауды жэне күзетуді қамтамасыз ету мақсатында инженерлік- 
техникалық кұрылыстар мен қоршауларды, шекара белгілерін, 
шекарадағы орман жолдарын, коммуникаңияларды, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өту пункттерін 
жайғастыру мен күтіп-үстау үшін жер учаскелері беріледі.
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Сонымен қатар, аудандық аткарушы органдар әскери 
бөлімдермен келісім бойынша, қорғаныс қажеттеріне берілген 
жерден ауыл шаруашылығына пайдалану үшін жеке жэне заңды 
түлғаларға жекелеген жер учаскелерін уақытша жер пайдалануға 
бере алады.

1.4. Байланыс және энергетика жерлерінің тусінігі, 
қүрамы. Пайдалану ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының Байланыс туралы заң,
Халықтың радиоциялык қауіпсіздігі туралы заң, Атом энергиясы 
туралы заңмен реттеледі. Байланыс, радио хабарларын тарату, 
теледидар, ақпарат қажетгеріне арналған жерлер дегеніміз -- 
тиісті инфрақүрылымдардың объектілерін орнадастыру,
байланыстың кабель, радиореле жэне эуе желілері, соның ішінде 
жер астындағы желілер үшін бөлініп берілген жерлер. Аталған 
жерлерде күзет аймақтары белгіленеді.

Энергетика жерлері сэйкес энергетикалық объектілерді 
орналастыру үшін аумақтық кеңістік ретінде танылады. 
Энергетика жерлері екі түрге бөлінеді:

7. гидроэлектростанцияларды, атом станцияларын, ядролық 
материалдар мен радиоактивті заттарды сактайтын қоймалады, 
жылу бекеттерін орналастыру үшін арналған жерлер;

8. электр таратудың эуе желілерін, электр таратудың кабель 
желілерінің жер бетіндегі қүрылыстарын, шағын станцияларды, 
тарату пункттерін, энергетиканың басқа да құрылыстары мен 
объектілерін орналастыру үшін бөлініп берілген жер учаскелері

Түрғын халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жэне 
энергетика мен байланыс объектілерін пайдалануға жағдай жасау 
үшін, белгіленген тэртіппен бекітілген қүрылыс нормалары мен 
ережелері, электр желілері мен байланыс желілерін қорғау 
ережелері жэне басқа да нормативтік қүжаттардың негізінде 
электр желілері мен байланыс желілерін күзету аймақтары 
белгіленуі мүмкін
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1.5. Жерді ерекше шарттармен найдалану аймақтары және ол 
жерлердің күкыкіық жағдайы

Тұрғын халықтың қауіпсіздігін камтамасыз ету жэне 
өнеркәсіп, келік объектілері мен өзге де объектілерді пайдалану 
үшін кажетті жағдайлар жасау мақсатында аймактар белгіленеді, 
аймақтарды белгілеу мақсаттарына сай келмейтін қызмет 
түрлеріне олардың шегінде шек койылады немесе тыйым 
салынады.

Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймақтарына:
1) өнеркәсіп орындарының санитарлық-қорғау аймактары;
2) темір жол мен автомобиль жолдарына бөлініп берілген 

белдеуге іргелес жатқан, сел-көшкін қаупі бар жэне орманды 
қорғау аймақтары;

3) бас саға қүрылыстарын қорғау аймактары;
4) әуеайлак маңындағы белдеулер;
5) магистральды қүбыр жолдарының, байланыс, радио және 

электр желілерінің күзет аймақтары;
6) су күзету аймақтары мен белдеулері;
7) эскери полигондардың аумағы жатады.
Ерекше шарттармен пайдаланылатын аймақтарға енгізілген 

жер сол жерлерде арнаулы белгілермен көрсетіледі. Бас саға 
қүрылыстарын күзету аймағыиың бірінші белдеуін коспағанда, 
аталған жерлер жер учаскелерінің меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардан алынып қойылмайды.

Аталған аймақтардың шекарасы мен олардағы жерді 
пайдалану режимін нормаларға жэне жобалау-техникалык 
қүжаттамаға сэйкес меншікке немесе жер пайдалануға жерді беру 
туралы шешім қабылдаған орган айқындайды.

Қоры ты нды :Дэрісте Өнеркэсіп, көлік, байланыс, қорғаныс 
жэне басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған жерлердің 
күкыктық жағдайы кеңінен ашылган.
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Ьііқмлау сүрақтары
I Опдіріс жсрлерінің түсінігі, кұрамы. Өндіріс жерлерін 

н.шдіілаііу срекшеліктері.
Колік жерлерінің түсінігі, күрамы.

' Қорғаныс жерлерінің түсінігі, кұрамы. Пайдалану 
грокшел іктері.

4.Ьайланыс жэне энергетика жерлерінің түсінігі, кұрамы. 
I Ілйдалану ерекшеліктері.

5,Жерді ерекше шарттармен пайдалану аймактары жэне ол 
жорлердің кұкыктық жағдайы.

Гсст сүрақтары:
I Жерді ерекше шарттармен найдалану аймақтарына:
A)Өнеркәсіп органдарының санитарлық қорғау аймақтары
Б)ҚР Жер қоры
B)Ауыл шаруашылык мақсатындағы жерлер
Г)Алқаптар
Д)Шабындықтар

2.Аукцнонда сатуға үсынылатын жер учаскелерінің 
иемесе жер учаскелерін жалға алу құқықтарының тізбесін 
қандай орган белгілейді?

A) Жергілікті атқарушы
Б) Жер комитеті
B) Сэулет басқармасы
Г) Қала құрылысы басқармасы
Д) Ешқайсысы дұрыс емес

3.Жер учаскелері Қазақсатн Республикасының 
азаматтарының отбасына жеке меншікке ауылдық жерлерде 
онндік үй шаруашылығын жүргізу үшін суарылмайтын 
жерде қанша гектар жер тегін беріледі?

219



A) 0,25 га 
Б) 0,5 га
B) 0,15 га 
Г) 1 га 
Д) 1,5 га

4.Жер учаскесін құкық беруден бас тарту жергілікті 
атқарушы органның шешімімен рәсімделіп, өтініш берушіге 
шешім қабылдағаннан кейін қанша мерзімде көшірмесі 
тапсырылады?

A) 7 күн 
Б ) 2 пата
B) 1 ай 
Г) 10 күн 
Д) 5 күн

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда кабылданған). 
Қазакстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51 -VI ҚРЗ.

2.Қазақстаи Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
.N«442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енгізілді).

3.Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-VI 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.
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I Ігі і іі I одебиеі іер:
іі І ркіпСкіова Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер күқығы» 

і ь.інш.і ж.шо орсісшо болім) сжулық Алматы 2010ж
/ і 'і лмкүлон ().С. «ҚР Жер гсұқығы». Окулык. Алматы, 2005 ж.
К Хлджион А.Х. Земельное ираво Республики Казахстан. 

( іиіңлн члсгі. Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша әдебиегтер:
0. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

(іойыііша жер төлемдері: Оку күралы. Алматы:Юрист, 2008ж.
Ю.Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(формср) кожалығының кызметін кұкыктык реттеу.Оқу қүралы. 
Длматы: баспа, 2000ж.

I I .Абдраимов Б.Ж., Боғолюбов С.А. Земельное право России 
и Клзахстана: проблемы развития, проңессууальные формы 
I" .інігіации. М.: Юристь, 2007г.

12.Қазақстан Республикасының жер қүкығы пәнінен оқу 
' Ч і г гомелік кешен 2011ж

13.Стамкүлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
іісологиялық кұкығы». Атамұра, 2003ж.
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13 Тақырыбы:
ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚ ЖЕРЛЕРІНЩ  

Қ¥ҚЫ ҚТЫ Қ ЖАҒДАЙЫ

Дәрістің жоспары:
1.1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерлерінің түсінігі. 

Пайдалану ерекшеліктері.
1.2 Қорык жерлерінің кұқыктық жағдайының ерекшеліктері, 

ұлттык дендрологиялық және зоологиялық парктердің құқықтық 
жағдайының ерекшеліктері.

1.3 Ботаникалық бақтарға жэне табиғи ескерткіштерге 
берілген жерлердің кұқыктық жағдайы.

1.4 Сауықтыру жәие рекреациялык мақсаттағы жерлердің 
түсінігі. Осы жерлерді пайдаланудың тэртібі жэне жағдайы

1.5 Тарихи-мәдени мақсаттағы жерлердің түсінігі, құрамы, 
олардың құқықтык жағдайы.

1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерлерінің түсінігі. 
Пайдалану ерекшеліктері

Ерекше корғалатын табиғи аумақтардың жерлерінің 
құқықтық жағдайы Қазақстан Республикасының 07 шілде 2006 
жылы қабылданған Ерекше қорғалатын табиғи аумактар туралы 
заңмен жэне Жер кодексімен реттеледі. Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардың жеріне биосфералық, мемлекеттік ұлттық 
табиғи иарктердің, мемлекеттік табиғи резерваттардың, 
мемлекеттік табиғи парктердің, мемлекеттік табиғат 
ескерткіштерінің, мемлекеттік қорық аймактарының, мемлекеттік 
табиғи корықшалардың, мемлекеттік зоологиялық парктердің, 
мемлекеттік ботаникалык бақтардың, мемлекеттік 
дендрологиялық парктердін, мемлекеттік табиғи қорық-
сепортерлердің жерін қосқанда, мемлекеттік табиғи қорықтардың

-Лясері жатады.
222



I | >і*к:шс корғалатын табиғи аумақ жерлерінің өзіне тэн 
і м|ііігшс һслгілсрі бар:

I Ііүл жсрлер ерекше қорғалатын табиғи, ғылыми, тарихи- 
і ничім, рсісрсациялық, сауықтыру немесе езге күндылығы болуы

І\ІІ<І(С'І ,

Л Ііүл ж ерлер мемлекет м енш ігінде болады  ж эн е  
іч'м-іііслсіідіруге жатпайды.

Ерскше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін өзге 
г іжспсргс алып коюға жол берілмейді. Яғни шаруашылык 
ішіллымпаи толығымен немесе ішінара алынып тасталған.

4. Бүл жерлерде корғаудың ерекше режимі белгіленген.
ҚР қазіргі хсезде 9 мемлекеттік табиғи корық бар. Ең бірінші 

І926ж ісұрылған Аксу жабағылы қорының Оңтүстік Қазакстанда 
күрі.ілған оның көлемі 85,6мың га жер. Екіншіден, 1931ж 
ІЦурызым қорығы, бүл корык Қостанай облысында орналасқан 
ипі.іц колемі 87,7мыңга жер. Үшіншіден, 1960ж Алматы қорығы.
I пргіншіден, Барса келмес қорығы олардың көлемі 79,7мың га 
<іч р, Ііссіншіден, 1968ж күрылған корғалатын қор бүл қорық 
\ кмола облысында орналасқан көлемі 252,3мың га жер. 

Длгыншыдан, 1984ж Маңғыстау облысы Үстүрт қорығы 
223,3мың га жер. Жетіншіден, 1992л< Батыс Алтай қорығы 
ІІҺ.ігыс Қазақстан облысында күрылған көлемі 56,1мың га жер.
( 'сгізіншіден, 1998ж Алакөл қорығы бүл Алматы облысы 
іірііаласқан көлемі 12,5мың га жер. Тоғызыншыдан, 1976.Ж 
і і і і . і г і . і с  Қазақстан орналаскан Марқакөл қорыиың көлемі 75мың 
і ,1 жср.

Врекше корғалатын табиғи аумақтар дегеніміз - ерекше 
к үқі.іқ қорғау режимі бар мемлекеттік табиги қорын сақтау жэне
ж.иіе қалпына келтіруді қамтамасыз ететін шаруашылык кызметі 
рсжиміміен жер, су, орман жэне жер қойнау учаскелері.

Врекше қорғалатын табиғи аумақтың маңыздылығына 
илйланысты 2 түрге бөлінеді:

I. Республикалык
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2. Жергілікті
Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи 

аумактар Үкіметтің шешімімен ғана кұруға рұқсат етілген.
Жергілікті маңызы бар ерекше корғалатын табиғи аумақтар 

жергілікті аткарушы органның шешімімен құрылады.
Қуру мақсаты мен қорғау режимінің түріне байланысты 

келесідей республикалық маңызы бар аумақтарды бөліп 
көрсетеді:

1) мемлекеттік табиғи қорықтар;
2) мемлекеттік үлттық табиғи парктер;
3) мемлекеттік табиғи резерваттар;
4) мемлекеттік зоологиялық парктер;
5) мемлекеттік ботаникалық бақтар;
6) мемлекеттік дендрологиялық парктер;
7) мемлекеттік табиғат ескерткіштері;
8) мемлекеттік табиғи заказниктер;
9) мемлекеттік корық белдеулері.
Құру мақсаты мен қорғау режимінің түріне байланысты 

келесідей жергілікті маңызы бар аумактарды бөліп көрсетеді:
1) мемлекеттік аумақтық табиғи ітарктер;
2) мемлекеттік зоологиялық парктер;
3) мемлекеттік ботаникалық бактар;
4) мемлекеттік дендрологиялык парктер;
5) мемлекеттік табиғат ескерткіштері;
6) мемлекеттік табиғи заказниктер.
Мемлекеттік табиғи қорық қорыныи объектілері ол қоршаған 

ортаның табиғи эталондары. Бұл объектілер бірнеше топқа 
бөлінеді:

1. Зоологиялык, жануарлардың сирек кездесу түрлері.
2. Ботаникалык, өсімдіктердің сирек кездесетін түрлері.
3. Орман, ерекше қорғалатын ормандар.
4. Дендрологиялык сирек кездесетін ғылыми, таихи мәдени 

маңызы бар жекелеген ағаштар.
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\  Гі ідрогеологиялық, ерекше құнды су коймалары. 
К,:п.'іКі' г;іпда 150млн. Маңыздылығы бар су коймалары бар.

Гроісшс қоргалатын табиғн аумақты күру үшін алдын ала 
үсыныстар жасалады. Бұл ұсыныстар экология органының, 
/ксргілікгі экімшіліктерімен, коғамдық бірлестіктерімен беріледі.

Ұсыиыстың нэтижесінде арнаулы мемлекеттік комитет 
қү.рылады. Бұл комиссиялар ерекше аймакты құру жөнінде ресми 
қорытынды жасайды. Комиссиялардың шешімі нэтижесінде 
арнайы экологиялық сараптама жүргізіледі. Содан кейін бұл 
аймақты құру үшін керекті жерлер резервке алынады.

Қазігі кезде Қазақстанның жер аумағының 0,5млн. Га жері 
ғана осы ерекше аймақтық жері болып саналады. Сондықтан 
2030ж дейін олардың санын жэне жерінің көлемінщ көбейту 
мэселесі койылған.

Заң бойынша бойынша мемлекеттік меншік болып танылады. 
Бұл жерлермен ешкандай мэмлелер жасауға рұқсат етілмеген. 
Бұл жерде тек қана пайдалануға ғана беріледі. Соның ішінде 
мемлекеттік к/о тұрақты пайдаланылған ал баска тұлғаларға тек 
қана уакытша пайдалануға келесі максаттар үшін бұл:

1 .Ғылыми
2. Мәдени-ағартушылық
З.Оку
4. Туристік жэне рекреациялык
5. Шектеулі шаруашылық максатына
Ерекше қорғалатын табиғи аумактық жерлерінде 3 режим 

қолданылады:
1. Қорық
2. Заказник
3. Шаруашылық қызмет режимі
Қорық режимінде кез келген қызметке, сондай-ақ қоршаған 

ортаны жай күйіне зиянды ыкпал жасайтын барлық қызмет 
түрлеріне тыйым салынады.
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Заказник режимі шаруашылык жэне өзге де қызметті белгілі 
бір маусымда, белгілі бір мерзімде, белгілі бір арнаулы жерде 
гана қоршаған ортаға зиян келтірмейтін қызметтерге рұксат 
етілген. Мысалы, ағаш кесуге, аң және балық аулауға кәсіпкерлік 
қызметпен айналысуға рұқсат етіледі тек қана белгілі бір 
маусымда, мерзімде.

Шаруашылық қызмет режимі, табиғи кешенмен шектеулі 
түрде пайдалануға, сонымен қатар, жер меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардың табиғи кешендерге жэне мемлекеттік 
табиғи қорық қорын азиян тигізбейтін эдістермен тәсілдерді 
қолдана отырып, шаруашылық қызметтің эдеттегеі түрлерімен 
айналысуға мүмкіндік береді.

1.2. Қорык жерлерінің қүқықгық жағдайының 
ерекшеліктері, үлттық дендрологиялық және зоологиялық 

парктердің қүқықтық жағдайынын ерекшеліктері

Мемлекеттік дендрологиялық парк —  ағаш жэне бүтақ тектес 
өсімдіктерді қорғау, пайдалану жэне өсімін молайту үшін 
арналған, қорғаудың ерекше режиміне ие болатын табиғат қорғау 
жэне ғылыми үйым мэртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи 
аймақ болып табылады.

Мемлекеттік дендрологиялық парктің қызметіне әлемдік 
маңыздылығы бар Қазақстанның ағаш өсімдіктерін сақтаудың, 
қорғаудың жэне өсімін молайтудың ғылыми негіздеріи дайындау 
жатады.

Мемлекеттік зоологиялық парк —  сирек кездесетін немесе 
қүрып кету қаупіндегі жануарларды жасанды ортада сактап 
түрумен айналысатын мәдени-ағарту, ғылыми, оқу және табиғат 
қорғау қызметі үшін арналған табиғат қорғау жэне ғылыми үйым 
мэртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аймақ болып табылады
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і ' І . о і  і ш м к ' і і . і і і . і қ  бақіарга жзне табиғи ескерткіштерге 
ГіеріліVII жерлердің күкыктык жағдайы

Мс-мііскп і ік богаиикалық бақ —  сирек кездесетін немесе 
ку|іып кггу қаупіндегі есімдіктерді сақтаудың, қорғаудың жэне 
<и імі11 молайтудың ғылыми негіздерін дайьшдау мен зертгеулерді 
/күргічугс арналған, табиғат қорғау және ғылыми ү_йым мэртебесі 
ііар срскпіс қоргалатын табиғи аймақ болып табылады.

Мсмлсксттік ботаникалық бактар аумағында келесідей 
белдеулер белгіленген:

1) экспозиңиялық —  өсімдіктерді өсіру мен келушілер үшін 
қол жетімді болып табылады;

2) ғылыми —  ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін жэне 
гснофон коллекциясын сактау үшін;

3) қоғамдық —  келушілерге қызмет көрсету үшін;
4) экімшілік жэне өндірістік-шаруашылық.
Ботаникалық бақ аумағында өсіріліп жатқан өсімдіктердің

қүрып кетуіне экеп соғатын кез-келген қызмет түріне тиым 
салынады.

Мемлекеттік табиғи ескерткіш дегеніміз -  мемлекеттік 
табиғи қорыктық қор объектілеріне жатқызылған табиғи жэне 
жасанды түрде пайда болған, экологиялық, ғылыми, мэдени жэне 
эстетикалық жағынан орны толмас деп танылған ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар.

1.4. Сауықтыру және рекреациялық мақсаттағы
жерлердің түсінігі. Осы жерлерді пайдаланудың тәртібі 

және жағдайы

Сауықтыру мақсатындағы жерлер дегеніміз -  табиғи шипалы 
с[)акторлары бар курорттар, сондай-ақ аурудың алдын алу мен 
емдеуді ұйымдастыру үшін қолайлы жер учаскелерінің ясүйесі.



Адам ауруының алдын алу мен емдеуді ұйымдастыру үшін 
қолайлы санитарлық және экологиялық жағдайларды сактау 
мақсатында сауықтыру мақсатындағы аумақтар жерінде 
Қазакстан Республикасының заңдарына сэйкес санитарлық- 
қорғау аймақтары белгіленеді.

Сауықтыру мақсатындағы жердің күзет, санитарлық-қорғау 
жэне өзге де қорғау аймақтарының шекарасы мен оны пайдалану 
режимін жергілікті өкілді жэне атқарушы органдар айқындайды.

Белгіленген санитарлық режимге сэйкес осы жер учаскелерін 
шаруашылық айналымынан толығымен алып қою (санитарлық- 
қорғау аймағының бірінші белдеуі) көзделетін жағдайларды 
қоспағанда, санитарлық-қоргау аймактары шегіндегі жер 
учаскелері жер учаскелерінің меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардан алып қойылмайды. Бүл ретте аталған 
учаскелер осы Кодексте белгіленген шарттарға сәйкес 
мемлекеттік кажеттіктер үшін алып қойылады (сатып алынады).

Жер учаскелерін санитарлық-қорғау аймақтарының екінші 
жэне үшінші белдеулері шекарасында пайдалану осы аймақтарды 
күзетудің белгіленген режимі сақтала отырып жүзеге асырылады.

Рекреациялық мақсаттағы ' жер дегеніміз - халықтың 
үйымдасқан түрдегі жаппай демалысы мен туризміне арналған 
жэне сол үшін пайдаланылатын жер.

Рекреациялық мақсатгағы жер қүрамына демалыс үйлері, 
пансионаттар, кемпингтер, дене шыныктыру жэне спорт 
объектілері, туристік базалар, стационарлық жэне шатырлы 
туристік-сауықтыру лагерьлері, балықшы жэне аңшы үйлері, 
орман парктері, туристік сокпақтар, трассалар, балалар жэне 
спорт лагерьлері, осы сияқты басқа да объектілер орналасқан жер 
учаскелері кіруі мүмкін. Рекреациялык мақсаттағы жерге қала 
маңындағы жасыл аймақ жерлері де жатады. Рекреациялык 
мақсаттағы жерді пайдалану тәртібі мен режимін жергілікті 
өкілді жэне атқарушы органдар белгілейді.

Рекреациялык мақсаттағы жерде олардын. нысаналы 
мақсатына сэйкес келмейтін қызметке тыйым салынады.
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I ' I ;і |)і і м і  модсіш мақсаттағы жерлердің гүсінігі, 
кураімм, олардмң қүқмқтмқ жағдайы

І.іри.мі млдсіт мақсаттағы жер дегеніміз - тарихи-мәдени 
қорымар, мсмориалдық парктер, қорымдар, археологиялық 
иармср, соулет-ландшафт кешендері, жартастағы бейнелер, 
гиГіада г қүрылыстары, шайқас және үрыс алаңдары болған жер 
учаскслсрі.

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жагдайларды қоспағанда, тарихи-мэдени мақсаттағы жерге 
жатқызылған жер учаскелері оның меншік иелері мен жер 
і іайдаланушылардан алып қойылмайды.

Жергілікті атқарушы органдар тарихи-мәдени максаттағы 
жердің жекелеген учаскелерінде, соның ішінде зерттеуге және 
сақтап қоюға жататын мэдени мүра объектілерінде кез келген 
шаруашьшық қызметіне шектеу қоюы мүмкін.

Қорытынды:Дэріс қорық жерлерінің қүқықтық жағдайының 
ерекшеліктері, үлттық дендрологиялық жэне зоологиялық 
парктердің күқьгқтық жағдайының ерекшеліктерін толык 
сипаттайды.

Бақылау сүрақтары
1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақ жерлерінің түсінігі. 

Пайдалану ерекшеліктері.
2. Қорық жерлерінің күкықтық жағдайының ерекшеліктері, 

үлттық дендрологиялық жэне зоологиялық парктердің қүқықтық 
жағдайының ерекшеліктері.

3. Ботаникалық бақтарға жэне табиғи ескерткіштерге 
берілген жерлердің қүқықтық жағдайы.

4. Сауықтыру жэне рекреаңиялық хмақсаттағы жерлердің 
түсінігі.

5. Тарихи-мэдени мақсаттағы жерлердің түсінігі, қүрамы, 
олардың қүқықтық жағдайы.
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Тест сүрақтары:
1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері кімнің 

меншігінде болады:
A) Мемлекеттің меншігінде
Б) Жергілікті өкілетті органдар меншігінде
B) Жеке меншікте
Г) Жергілікті атқарушы органдардың меншігінде 
Д) Жергілікті өзін-өзін басқару органдары меншігінде

2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері 
жекешелендіруге жата ма?

A) Жекешелендіруге жатпайды 
Б) Жекешелендіруге жатады
B) Жатуы мүмкін 
Г) Барлығы дүрыс
Д) Тек ерекше жағдайда жекешелендіруге жатады

3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін алып 
қоюға болама?

A) Алып коюға жол берілмейді 
Б) Жол берілуі мүмкін
B) Тек ерекше жағдайда алып қоюға жол беріледі 
Г) Алып қоюға исол беріледі
Д) Тек табиғи аумақтарды

4. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда турисгік және 
рекреаңиялық қызмет оларды қорғау режимі ескеріле 
отырып

A) ІІІектеледі
Б) Шектелуі мүмкін
B) Шектелмейді
Г) Шектеуге жол берілмейді
Д) Ерекше жағдайда шектеуге жол беріледі



11ипіііі.імііп.ілі іііі эдебисттер тізімі:
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ч і м м і . і  і/ііі Гггиубликалық референдумда қабылданған). 
I' ,і і.ікгпш Гггпублигсасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы №
• I V! ҚГ І.

Қаіақстан Гесгіубликасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
М"І'Г2, (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
гіп і іілді).

3. Қазақстан Республикасының Эколоғиялық кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдсдеғі N 477 Кодексі. (КР 15.06.2017 № 73-УІ 
озгерістер мен толықтырулар енғізіледі).

5. Қазақстан Республикасыиың Су Кодексі Қазақстан 
Геспубликасының 2003 жылғы 9 шілдедеғі N 481 Кодексі.

Негізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұқығы» 

(жалпы және ерекше бөлім) окулық Алматы 20 Юж
7. Стамқұлов Ә.С. «ҚР Жер кұқығы». Окулық. Алматы, 

2005 ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

Общая часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 

бойынша жер төлемдері: Оқу құралы. АлматыТОрист, 2008ж.
Ю.Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фермер) кожалығының қызметін құкықтық реттеу.Оқу құралы. 
Алматы: баспа, 2000ж.
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П.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 
и Казахстана: проблемы развития, процессууальные формы 
реализации. М.: Юристь, 2007г.

12. Қазақстан Республикасының жер құқығы пэнінен оқу 
эдістемелік кешен 2011ж

13. Стамқұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
экологиялық құқығы». Атамұра, 2003ж.



14 Тақы ры бы :
ОГМ АН Ж ӘНЕ СУ Қ О РЫ  Ж ЕРЛ ЕРІН Щ , М ЕМ ЛЕКЕТТІК 

ЬОСАЛҚЫ  Ж Е РЛ Е РІН Щ  ҚҰ ҚЫ ҚТЫ Қ Ж АҒДАЙЫ

Дәрістің жоспары:
1.1 Орман қоры жерлерінің тусінігі, қурамы.
1.2 Су қоры жерлерінің түсінігі, түрлері, олардың құқықтық 

жағдайы. Жағалаудағы жерлердің қүқықтық жағдайы.
1.3 Босалқы жерлердің түсінігі, жалпы сипаттамасы. 

Босалқы жерлерді беру және пайдалану тэртібі.

1. Орман қоры жерлерінің түсінігі, қүрамы

Қазақстан элемнің орманы аз елдердің қатарына жатады. 
Мемлекеттік орман қорының жалпы ауданы 26464,2 мың га. 
Орман орналасқан аумақ 12374,1 мың га, олардың ішінде 896,7 
мың га -  қолдан отырғызылған ормандар. Қазақстанның 
орманды аумағы 4,5% қүрайды.

Жалпы орман дегеніміз - ҚР Орман кодексінің 24-бабында 
орман -  экологиялық, экономикалық жэне элеуметтік мэні бар, 
қоршаған ортамен ықпалдасатын, бүтақтық жэне теректік 
осімдіктердің, басқа да тірі табиғаттардың құрамдастары 
негізінде белгілі бір аумакта қалыптасатын табиғи кешеи деп 
көрсетілген. Орманнын келесідей белгілері бар:

Биологиялық белгі - бұтактық, теректік жэне шөптік 
өсімдіктердің жиынтығы;

Құқықтық белгісі - заңда белгіленген тэртіппен бөлінген, 
орман қорының жерлеріндегі өсінділер;

Экологиялық белгісі - қоршаған ортаның жағдайына эсер 
етеді.

ҚР ОК 8-бабына сэйкес, орман корының жерлері 
мемелекеттік жэне жекеше орман қоры жерлеріне бөлінеді.
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Мемлекеттік орман қорының жерлеріне табиғи түрде ағаш 
өскен, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қолдан ағаш 
өсірілген және ағаш өспеғен (орманды жэне ағаш өспеген 
алқаптар), орман шаруашылығын жүргізетін мемлекеттік 
үйымдарға түрақты жер пайдалануға берілген жерлер жатады.

Мемлекеттік орман қоры на:
1) Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріндегі 

(орманды және ағаш оспеген алқаптарды қоса алғанда) табиғи 
жэне қолдан өсірілген ормандар;

2) Табиғи жэне колдан өсірілген ормандар, сондай-ақ 
мемлекеттік орман қоры жерлеріндегі орман шаруашылығының 
қажеттері үшін берілген, орман өсімдіктері өспеген жер 
учаскелері:

3) Халықаралық жэне республикалық маңызы бар ортақ 
пайдаланудағы темір жолдар мен автомобиль жолдарының, 
каналдардың, магистральды қүбырлардың жэие баска желілік 
қүрылыстардың белдеулерхндегі ені 10 метр жэне одан көбірек, 
алаңы 0,05 гектардан астам қорғаныштық екпелері жатады.

ҚР ОК 8-ші бабының 3-тармағына сэйкес, жеісеше орман 
қорының жеріне Қазақстан Республикасының жер туралы заң 
актісіне сәйкес орман өсіру үшін нысаналы мақсатта жеке жэне 
мемлекеттік емес заңды түлғаларға жеке меншікке немесе үзақ 
мерзімді жер пайдалануға берілген жерлерде, солардың қаражаты 
есебінен қолдан ағаш өсірілген, агроорман - мелиорациялық 
екпелер, арнайы мақсаттағы плантациялық екпелер өсірілген 
жерлер жатады. ҚР Орман кодексі бойынша орман қорына 
жатпайтындар:

1. Жеке ағаштар жэне аумағы 0,05 гектардан аспайтын ағаш 
топтары, мемлекеттік орман қоры жерлерінен тыс 
орналаскан,ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерде өскен 
бүтақтық өсімдіктер;

2. Елді мекен жерлеріндегі кегалдандыру түптері, қала 
ормандары мен орман парктерін қоспағанда; ,

3. Саяжай жэне бақшалардағы ағаштар мен бұтақтар.
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і >|і м і і і і д і ,і , сондай-ак ағаш өспеген, бірак орман 
и1111'» іміміи.іі і.пм.іц қажсттеріне берілген жер учаскелері орман
* <>1 н.і11і.і11 жорі дсп таиылады.

і (рмпп қорыпыц жеріде мемлекеттік жэне жекеше орман 
ішры жгріпси іүрады.

ГаОіии өскен орманы бар жэне мемлекеттік бюджет 
Һ . ір . і / к а г ы  есебіиен отырғызылған жасанды орманы бар жер, 
пиідлй-ак орман шаруашылығын жүргізетін мемлекеттік 
уйымдарга тұрақты жер пайдалануға берілген ормансыз жер 
мгмлекеттік ормаи қорының жеріне жатады.

Жекеше орман қоры жеріне жеке және мемлекеттік емес 
і л ц д ь і  түлғалар қаражаты есебінен отырғызылған жэне олардың 
/іссісе меншігіне берілген жасанды орманы бар жер жатады.

1.2. Су қоры жерлерінің түсінігі, түрлері, 
олардын құқықтық жағдайы.

Ж ағалаудағы жерлердің құқықтық жағдайы

Су айдындары (езендер жэне олармен теңдестірілген 
каналдар, көлдер, су қоймалары, тоғандар мен басқа да ішкі су 
айдындары, аумақтық сулар), мұздыктар, батпақтар, су 
кездерінде орналасқан, ағысты реттейтін су шаруашылығы 
қүрылыстары алып жатқан жер, сондай-ақ осы кұрылыстардың су 
күзет аймактары мен белдеулеріне жэне ауыз сумен қамтамасыз 
студің бас саға жүйелерін санитарлық күзет аймақтарына 
бәлінген жер су қорының жері деп танылады. Су айдындары 
(өзендер жәие олармен теңдестірілген каналдар, көлдер, су 
қоймалары, ішкі су айдындары, аумактық сулар), мұздыктар, 
батпақтар, мемлекетаралық жэне республикалық маңызы бар су 
шаруашылығы кұрылыстары алып жатқан су қорының жері, 
сондай-ақ осы құрылыстардың су қорғау белдеулеріне және ауыз 
сумен қамтамасыз етудің бас саға. жүйелерін еанитарлық ісүзет 
аймақтарына бөлінген жер мемлекет меншігінде болады.



Ауданаралық (облыстық) жэне шаруашылықаралық 
(аудандық) маңызы бар су шаруашылығы құрылыстары (суару 
жэне кәріз жүйелері) алып жатқан су қоры жерінің құрамындағы 
жер учаскелері, сондай-ақ шаруашылық жүргізуші бір 
субъектінің жер учаскесіне қызмет ететін ирригациялық 
қүрылыстары, аталған қүрылыстар жекешелендірілген жағдайда, 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен мемлекеттік емес 
заңды түлғаларының жеке меншігінде болуы мүмкін.

Осы баптын 2-тармағында санамаланған, жер учаскелерінің 
екі немесе одан көп меншік иелері мен жер пайдаланушыларға 
қызмет көрсететін су шаруашылығы қүрылыстарының х<ер 
учаскелері оларға ортақ меншік немесе ортақ жер пайдалану 
қүқығымен беріледі

1.3. Босалқы жерлердің түсіиігі, жалиы сипаттамасы.
Босалқы жерлерді беру жәие пайдалану тәртібі

Меншікке немесе жер пайдалануға берілмеген, аудандык 
аткарушы органдардың қарамағындағы барлық жер босалқы жер 
болып табылады.

Ядролық қару сынақтары жүргізілген жер учаскелері 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен босалкы жер 
қүрамына ауыстырылады. Аталған жердің құқықтық режимі осы 
Кодекстің 143-бабына сэйкес айкындалады.

Босалқы жер оны басқа санаттарға ауыстырғаннан кейін осы 
Кодексте белгіленген тәртіппен жэне жағдайларда ауыл 
шаруашылығының, өнеркэсіптің қажеттері үшін жэне өзге де 
мақсаттар үшін меншікке немесе жер пайдалануға беріледі.

Қорытыиды:Дэрісте орман жэне су қоры жерлерінің, 
мемлекеттік босалқы жерлерінің қүқықтык жағдайы 
қарастырылған.
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ІиІкІ.І.ІІІіу СурНКГІірЫ

I I і ірмлп корм жерлерініңтүсінігі, құрамы.
I • ( 'у қорм жорлерінің түсінігі, түрлері, олардың кұқықтық

і .н .......... .

I (і Жіи илііудаіы жерлердің қүқықтық жағдайы.
1,7 Ііосалқы жерлердің түсінігі, жалпы сипаттамасы. 

І і о і  . і л қ і .і жерлерді беру жэне пайдалану тэртібі.

і с с т  сүрақтары:
І.Орман қорының жері болінеді:
Л) Мемлекеттік жэне жекеше орман қоры жері болып 
Б) Жекеше орман коры жері болып
В) Орманды, шаршалары көп жер учаскелері 
Г) Жасыл тоғандары бар жер учаскелері 
Д) Мемлекеттік емес орман қоры жері болып

2. Жер қорын басқаратын аймақтық органның қүзырына 
мі.шалар кіреді:

A) Жер кадастры жэне мониторингін жүргізу
Б) Жердің жай-күйі жэне оған қолжетімділік туралы 

ақпаратпен қамтамасыз ету
B) Жерді қорғауды жүргізу
Г) Жерді пайдалану мен қорғау жөніндеғі іс-шараларды 

мемлекеттік қолдау
Д) Жерді үтымды пайдалану

3. Рекреациялық мақсаттағы жерді пайдалану тәртібін  
белгілейді:

A) Жергілікті өкілді жэне атқарушы органдар айқындайды 
Б) Облыстық денсаулық департаменті
B) КР Үкіметі
Г) ҚР Денсаулық министрлігі айқындайды
Д) Жергілікті жердің сауықтыру мекемелерінің басшылары
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4 . Рекреациялық мақсаттағы жерге жатады
A) Қала маңындағы жасыл аймақ ясерлер жатады
Б) Ауыл шаруашылығы жерлері жатады
B) Су қорларының жерлері
Г) Орман қорының жері жатады
Д) Босалқы жерлер жатады

П айдаланылған эдебиеттер тізімі:
Н ормативтік актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституңиясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда кабылданған). 
Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51-VIҚРЗ.

2. Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енгізілді).

3. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедеғі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
езгерістер мен толыктырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

Негізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұкығы» 

(жалпы және ерекше бөлім) оқулық Алматы 20 Юж
7. Стамқұлов Ә.С. «ҚР Жер кұқығы». Окулык. Алматы, 2005 ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

Общая часть Учебное пособие - Алматы. 2001

%
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Іүш і.імиш ,)дсбисп ер:
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15 Тақырыбы:
Ж ЕРДІ ХАЛЫ ҚАРАЛЫ Қ ҚҰҚЫ ҚТЫ Қ ҚОРҒАУ

Дэрістің жоспары:
1.1 Шетелдік субъектілермен жер қатынастарын. құқықтық 

реттеу ерекщеліктер.
1.2 Жер құқық катынастарының шетелдік субъектілерінің 

құқықтық жағдайы.
1.3 Қазақстан әскери полигондар жерін Ресей 

Федерациясының жалға алу мәселелері
1.4 Жер катынастарын жекелеген мемлекеттерде кұкыктык 

реттеу ерекшеліктері.

1.1. Ш етелдік субъектілермен жер қатынастарын  
күкы кіы к реттеу ерекшеліктері

Шетелдік субьектілер мен Қазақстан Республикасының жер 
қатынастарынын ерекшеліктерінің бірі ол осы катынастардын 
обьектісі болын накты аныкталған жер учаскелерінің 
болатындығы.

Шетелдік субьектілермен Қазақстан Республикасының жер 
катынастарының обьектілерін екі түрге жіктеуге болады:

1. Шетел азаматтарының жеке меншік құкығы обьектілері
2. Шетелдік субьектілердің жерпайдалану қүқығы 

обьектілері.
Осылайша, шетелдік азаматтардың жеке меншік қүқығының 

обьектісі болып құрылыс салуға берілетін немесе өндірістік жэне 
өндірістік емес құрылыстар салынған, соның ішінде тұрғын 
құрылыстар, (кұрылыстар, құрылғылар) және олардың кешендері, 
сонымен катар ғимараттарға (құрылыстар, кұрылығылар) қызмет 
көрсетуге арналған жерлер беріледі.

Шетелдіктерге мынадай жер учаскелеріне ортақ тиым 
қолданылады:
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1. қорілмыс жоис мемлекеттік қауіпсіздік, мемлекеттік 
м п і і і і і м с г і  қорғамыс өнеркәсібі қажеттеріне; Қазақстан 
І'іч.тіу(»імқасымың Мемлексттік шекарасын қорғау жэне күзету 
үіііін 'іүргьпылғам инженерлік -  техникалық күрылыстар, 
коммуимкамиялар орналасқан; кеден қажеттеріне арналған. жер 
учаскслері;

2. ерекше қорғалатын табиғн аумақгар;
3. орман қорының жері;
4. су қорыиың жері;
5. магистралдық темір жол желілері мен ортақ 

майдаланудағы автомобиль жолдары;
6. жеке меншік кұкығындағы үйлер мен ғимараттардың жэне 

оларға қызмет көрсетуге қажетті жер учаскелерін қоспағанда , 
елді мекендердегі ортак пайдаланудағы аумақтар орналасқан жер 
учаскелері жеке меншікте бола амайды.

Шетелдік субьектілер жер пайдалану қүқығында басқа да жер 
учаскелерін иеленуі мүмкін, бірақ кейбір жағдайларда оларды 
пайдалану мерзімі ҚР азаматтарына қарағанда азырақ. Осылайша, 
Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің 97-бап 3- 
тармағына сәйкес шетелдіктерге жэне азаматтығы жок түлғаларға 
ауыл шаруашылыгы мақсатындағы жер учаскелері лсалға беру 
жағдайында уақытша жер пайдалану мерзімі 10 хсыл.

Біздің пікіріміз бойынша, заң шығарушы объективті жэне 
қүзырлы шешім қабылдады деп танимыз. жер нарығы элі 
қалыптаспаған жағдайда, ал жердің нақты меншік иелері мен жер 
пайдаланушылар жер учаскелерін сатып алу күқықтарын 
ақшалай қаражатының жоқтығына байланысты жүзеге асыра 
алмаған жағдайда ауылшаруашылығы максатындағы жер 
учаскелерінің шетелдік субъектілерге жеке меншік қүқығымен 
беруге тиым салынғаны экономикалық жэне элеуметтік түрғыдан 
оте орынды болып табылады. Шетелдік азаматтарға қарағанда 
шетелдік мемлекеттерге тэртіп қаталдау. Бүл жерде жер 
учаскелері тек жер пайдаланудың обьектісі болып қана табылады.
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Қазақстан Республикасында шетелдік тұлғалардың
қатысуымен туындайтын жер катынастарына бірқатар
ерекшеліктер тэн.

Біріншіден, ең маңызды ерекшелігі субъектілік кұрамында 
болып табылады. Зерттеліп отырған жер қатынастарының 
субъектілері ретінде шетелдік тұлғалар танылады. Шетелдііс 
тұлғалар катарына шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, 
шетелдік заңды тұлғалар жатады. Сонымен бірғе, шетел 
мемлекеттері, халықаралық ұйымдар оның ішінде 
дипломатиялық жэне консулдық өкілдіктер де шетелдік тұлғалар 
болып табылады.

Келесі ерекшеліғі зерттеп отырған қатынастардың
объектісінде, яғни бұл қатынастар белгілі бір жер учаскелеріне 
байланысты туындайды.

Шетелдік тұлғалар барлық жер учаскелеріне емес, тек қана 
құрылыстар мен ғимараттар салынған немесе салынуға арналған 
жерлерде ғана меншік құқығын жүзеге асыра алады. Қазақстан 
Республикасы Жер кодексіне сәйкес, үйлерді (құрылыстарды, 
ғимараттарды) олардың мақсатына сәйкес қызмет көрсетуге 
арналған жерді қоса алғанда, өндірістік және өндірістік емес, 
оның ішінде тұрғын үйлер (құрылыстар, ғимараттар) мен 
олардың кешендерін салу үшін берілген (берілетін) немесе олар 
салынған жер учаскелері шетел азаматтарының, азаматтығы жоқ 
адамдардың жэне шетелдік (мемлекеттік емес) заңды 
түлғалардың жеке меншігінде болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
олар тұрақты жер пайдалану кұқығына ие бола алмайды. Жер 
учаскелерін пайдалану кұкығы шетелдік тұлғаларға тек қана 
уақытша өтеулі негізде беріледі.

Зерттеп отырған жер катынастарының келесі ерекшелігі - бұл 
қатынастардың мазмұнында. Егер міндеттер барлық шетелдік 
тұлғаларға меншік иелері немесе жер пайдаланушылар ретінде 
бірдей болса, құқықтары мүлдем өзге. Шетелдік тұлғаларға да 
мынандай жер учаскелеріне байланысты ортақ тиым 
қолданылады:
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- қорғаныс жэне мемлекеттік қауіпсіздік, мемлекетгік 
меишіктегі қорғаныс өнеркәсібі қажеттеріне; Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік шекарасын қорғау жэне күзету 
үшін түрғызылған инженерлік-техншсалык қүрьшыстар, 
коммуникациялар орналасқан; кеден қажеттеріне арналған жер 
учаскелері;

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар;
- орман жэне су қорының жерлері;
- мағистралдық темір жол желілері мен ортақ пайдаланудағы 

автомобиль жолдары;
- жеке меншік қүкығындағы үйлер мен ғимараттардың және 

оларға кызмет көрсетуге қажетті жер учаскелерін қоспағанда, 
елді мекендердегі ортақ пайдаланудағы аумақтар орналасқан лсер 
учаскелері жеке меншікте бола алмайды.

Шетелдік түлғалар уақытша жер пайдалану қүқығында басқа 
да жер учаскелерін иеленуі мүмкін, бірақ бірқатар жағдайларда 
оларды пайдалану мерзімі Қазакстан Республикасының 
азаматтарына қарағанда шектеулі сипатта болады. Мэселен, 
Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің 97-бап 3- 
тармағына сэйкес, шетелдіктерге және азамагпъіғы жок 
түлғаларға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері 
жалға беру жағдайында уақытша жер пайдалану мерзімі 10 жыл, 
ал оның 34-бабына сэйкес, түрақты жер пайдалану құқығы 
шетелдік жер пайдаланушыларға тиесілі болмайды.

Шетелдік түлғалармен жер қатынастары тек үлттық жер 
заңдарының негізінде ғана емес, сонымен қатар халықаралық 
келісім шарттар негізінде туындайды. Яғни шетелдік 
түлғалардың жер қүқықтары мен міндеттері үлттық заңдармен 
қатар, халыкаралық келісім шарттар нормаларында көрініс 
табады.
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1.2. Жер құқық қатынастарының шетелдік  
субъектілерінің қуқықтық жағдайы

Шетелдік жер пайдаланушыларды муқият талдап
қарастырайык.

- Шетелдік заңды тртғалар.
Заңды тұлғаның белгілі бір мемлекетке тиесілілігі жеке 

тұлғаларының мемлекеттік қуқықтың ннституты ретінде нақты 
мемлекеттің жеке тулғаларының қатынастарына ғана
қолданылатын азаматтығынан ажыратылады.

Жеке тулға, жұмыс орны мен болу орны кандай 
болғандығына қарамастан, тэртіп бойынша, бір ғана мемлекетпен 
байланысты. Ол бір мезгілде екі жерде болуы мүмкін емес.

Завды түлға болса халықаралық күқық субьектіліктің күшіне 
байланысты бірнеше елдермен байланыста болуы мүмкін.

Халықаралық жеке қүқықтың теориясында “заңды түлғаның 
мәртебесі” және «заңды түлғаның үлттылығы» деген үғымдар бар 
және аталған үғымдар мүлдем үқсас емес түсініктер.

Заңды түлғаның жеке мәртебесі нақты үйымның заңды түлға 
қатарына жататындығы, оның қүқық қабілеттігінің көлемі жэне 
органдарымен мэміле жасасу тәртібі, әрекет ететіндігі қандай 
жағдайда пайда болады жэне тоқтатылады жэне қандай заңға 
сәйкес, қызметін тоқтатады деген сүрақтарға жауап береді. 
Сондықтан жеке мәртебесі нақты заңды түлғаның қүқықтык 
жағдайын сипаттайды, бірақ оның қызметі барысында 
туындайтын қүқықтық сүрақтардың барлығын қамтымайды.

Өз кезегінде «заңды түлғаның үлтгылығы» деген үғым 
үлттық жэне өзге шетелдік заңды түлғаларды ажырату үшін жэне 
мүлдем басқа сүрақтарды шешу үшін қолданылады. Заңды 
түлғаның үлттылығы түрғысынан белгілі бір мемлекеттің 
аумағында шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жіберуге 
болатындығы, салық салу режимі, валюталық операцияларды 
жүзеге асыру шарттары анықталады. ^
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Чі іиі. іапды і үлі аның ұлттылығы дегеніміз - заңды тұлғаның 
і н м11 пі оір момлекетке тиесілі екендігін анықтайтын ұғым.
■ ьц м ц' ілцды түлганыц үлттылығын анықтаудың үш критериі 
Оир:

1) іііікорпорация қағидасьт - қүрылған орны, жарғысы меи 
грімччш бокі гкен орын -  (АҚШ, Англияда);

2) ориаласқан жері, яғни, басқармасының орналасқан жері, 
і к і м і і і і л  ік орталығы -  (еуропа континенталдык елдерінде, 

'1>раііцияда, Австрияда, Швейцарияда);
3) қызмет ету орны -  (мысалы, Италияда).

Шетелдік азаматтар.
Қазақстан Республикасының 19 маусым 1995 жылғы №.2337 

«Шетелдік азаматтардың күкықтық жағдайы» туралы заңына 
сойкес, Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары болып, 
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын, 
іпетелдік мемлекетке тиесілі екенін дэлелдейтін күжаты бар 
і үлғалар танылады.

Шетелдік мемлекеттер.
Мемлекет сапасы халыкаралық қүқық субъектісі ретінде тану 

туралы жэне халықаралық қүқықтар мен міндеттер жүйесіне 
тиесілі екендігі туралы сүрақтарды шешуде маңызды. 
Халыкаралык күкык түрғысынан, ол үшін үш элемент кажетті 
жэне жеткілікті: мемлекеттік аумақ, мемлекеттік халық жэне 
мемлекеттік билік.

Мемлекеттік аумақ - элемнің шектеулі бөлігі, билік етудің 
айрықша шегі.

Мемлекеттік халық ретінде, қүқықтық қатынастық 
мүшелікпен байланысты мемлекеттік тиесілі отырықшы, үзақ 
мерзімге есептелген адамдардың одағы танылады.

Мемлекеттік билік үзақ мерзімге болжанған тиімді, әрекет 
қабілетті Үкіметпен жүзеге асырылатын үйымдастырушылық 
билікті талап етеді. мемлекеттік билік егемендікке мүқтаж. Ішкі 
қатынастар бойынша, белгілі бір аумақтағы барлық саяси



күштерге билік жүргізетінін білдіреді. Бұл биліктің құралы 
ретінде тұракты түрдегі, тиімді билік етуге орнатылған 
монополия танылады. Тек мемлекеттік билік қана үстемдікке ие, 
яғни қоғамда бірыңғай құкықтық тәртіпті орнатуға, мемлекеттік 
ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің кұқык кабілетін 
анықтауға, азаматтар мен лауазымды тұлғаларға кұқытар мен 
міндеттер беруге құзіретті егеменді белгіге ие.

Әрбір шетелдік мемлекет халықаралық құқық қабілеттікке ие 
жэне келесі белгілер тэн:

1) егемендік;
2) дербес шарттық тэжірибе;
3) дипломатилық жэне консулдық өкілеттіктермен өзара 

алмасу;
4) халықаралық ұйымдардың кызметіне қатысу. 

Халықаралық ұйымдар.
Халықаралық ұйымдар - халықаралық қатынастардың белгілі 

бір сұрақтары бойынша өзара эріптестік үшін егеменді 
мемлекеттердің келісім негізінде құрылған ерікті бірлестігі. 
Халықаралық ұйымдар мемлекеттер жэне халықарлық ұйымдар 
арасындағы немесе халыкаралық ұйымдар арасындағы шартгар 
құқығы туралы Вена конвенңиясының 3-бабына сәйкес, дербес 
субъектілер болып табылады. Олар мемлекеттермен кұралады 
жэне егемендікке ие.

Халықаралық ұйымдардың белгілері ретінде: 
халықаралық құрылтай шартының болуы; 
белгілі бір мақсаттарынын болуы;
сәйкес, ұйымдастырушылық құрылымының болуы: 

тұракты органдардың жүйесі жэне штаб-пәтер;
мүше-мемлекеттер құкықтары мен міндеттерінен өзгеше 

дербес құқыктары мен міндеттерінің болуы;
халықаралык құқық нормалары мен қағидаларына сәйкес 

құрьшуы;
үш немесе одан да коп мемлекеттердің мүшелігі.
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Ч а ііі.ік:і|>.-шмк үііі.імдар - Халықаралық валюталық қор, Қайта 
і'УРУ 'і'• чіі- уіаму халықаралық Банкі, Халықаралық қаржылық 
Кпріі:і|кішіисы, Халықаралык даму Ассоциациясы, Әлемдік сауда 
уііымы жопс баскалар.

1.3. Қазақстан әскери нолнгондар жерін 
Ресей Федерациясыныц жалға алу мәселелері

Полигондар туралы Келісім Ресей Федерациясы мен 
Қазақстан Республикасы арасындағы 25 мамыр 1992 жылғы 
достық, ынтымақтастық пен өзара көмек туралы Келісім-шарт 
среяселеріне негізделген. Аталмыш қүжатта тараптар "сынақ 
полигондарын", "кару-жарақтар мен эскери техникаларды жасап, 
сынауға, сондай-ак тараптардың қарулы күштерінің бөлімдері 
мен бірлестіктерінің тиісті эскери дайындығын қолдау жөніндегі 
іс-шараларды орындауға арналған Қазакстан Республикасы 
аумағындағы жер учаскелерінде орналасқан эскери объектілер, 
өнеркэсіп өкілдерінің объектілері мен үрыс алаңдары" деп 
айқындады.

Полигондар туралы Келісім Қазақстан Республикасының өз 
аумағында орналасқан сынак полигондарына меншік қүқығын 
нығайтады. Сынақ полигондарының жылжитын және 
жылжымайтын мүліктерін, сондай-ақ тиісті жер учаскелерін 
пайдалану жэне иелену қүқығы Ресей Федераниясы Қарулы 
күштері мен Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне осы 
Келісімнің эрекет ету мерзіміне беріледі.

Әр иолигон бойынша 20 қаңтар 1995 ж. Мәскеуде Келісім 
жасалды (Ресей Федерациясы мен Қазакстан Республикасы 
арасында Ембі полигонын пайдалану жэне жалға алу шарттары 
туралы Келісім), Ресей мен Қазақстан ратификациялаған (эрі 
қарай -  Ембі полигоны туралы Келісім) Қазақстан Республикасы 
мен Ресей Федерациясы арасындағы Ресей Федерациясы 
Қорғаныс Министрлігінің 4 Мемлекеттік орталық полигонын



(Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан әскери алаңдар 
мен объектілер) пайдалану туралы Келісім (әрі қарай 4 
полиғонды жалға алу туралы Келісім), Ресей мен Қазақстан 
ратификациялаған; Ресей Федерациясы мен Қазақстан 
Республикасы арасыидағы Сары-Шаған сынақ полиғонын 
пайдалану мен жалға алу шарты жэне Приозерск қаласының 
тіршіліғін қамтамасыз ету туралы Келісім, Ресей /102 Закон РК от 
05.07.2000 ғ. N 74-ІІ III мен Қазақстан ратификациялаған (әрі 
қарай Сары Шағаи полигонын жалға алу туралы Келісім).

Келісімдерде Қазакстан Республикасының Ресей 
Федерациясына уақытша пайдалануға полигондардың жер 
учаскелерін, жылжымайтын жэне жылжитын мүліктерін жалға 
алу шартымен беру тэртібінің, Ресей Федерациясының мүддесі 
үшін жалға алу кезеңінде полигондардың пайдаланған жерлері 
үшін Ресей Федераңиясының төлем жүргізуінің қағидалы 
мэселелері, сондай-ак полигондардың жүмыс істеуінің өзекті 
аспектілері айқындалды.

10.12.94 жалға алу келісім-шартының 6.1 тармағы 1991 
жылдың 31 тамызына "Байқоңыр" кешені аумағында түрған 
объектілер мен мүліктерғе меншік қүқығын Қазақстан 
Республикасына бекітіп берді. 1991 жылдың 31 тамызынан кейін 
жылжымайтын және жылжитын мүліктерге, қүрылатын, 
алынатын жэне әкелінетін мүліктерге меншік қүқығы осыны 
жасауды, алуды жэне экелуді қаржыландырған тарапқа тиісті 
болды. Оның үстіне Ресей жағы жалға берушінің жазбаша 
келісімі арқылы жалға алынған мүліктерге ажырағысыз 
жаксартулар енгізуге қүқылы. Мүндай жағдайларда Ресей 
Федерациясы келісім-шарт мерзімі аякталғаннан кейін оларға 
тиісінше меншік қүқын немесе осы жаксартулардың қавдык 
қүнының орнын толтыру құқығын сақтайды.

Басқаша айтқанда, Ресей Федерациясының жерді жалға алуы 
жалға алу мерзімі аяқталуына қарамастан үзартыла алуы мүмкін. 
Жэне бүл 1991 жылдан кейін жалға алушы іс жүзінде "Байқоңыр"
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м'11іс11і11іц көптеген объектілерін жаңадан қалпына келтіргені
ж.)ік' салі апына да байланысты. Осыған орай сұрак туады: жалға 
л,ну мерчімі аяқталғаннан кейін барлық мүлік жэне сонымен бірге 
жі.ілжымайтын мүлік орналасқан жер учаскелері бір мерзімде 
біздің еліміздің меншігіне қалай көше алады?

Бүл араны Ю. 12.1994 ж. жалға алу Келісім-шартының 8-бабы 
8.4- тармағының б) тармақшасы реттейді, онда жалгер (Ресей 
жағы) "аталмыш келісім-шарттың эрекет ету мерзімі өткеннен 
кейін жалға берушінің келісімі бойынша жүргізілген 
жаксартулардың, сондай-ақ жаңадан салынған объектілердің 
к,алдық қүнын, егер осы жақсартулар мен объектілер жалға 
берушінің меншігіне берілсе, орнын толтыртуға" күқысы 
барлығы көрсетілген, сонымен бірге осы баптың е) тармакшасы 
"жалға алу мерзімі ішінде немесе оның мерзімі аякталғаннан 
кейін "Байқоңыр" кешені объектілерін толық немесе ішінара өз 
меншігіне сатып алу туралы үсыныс енгізу" қүқығын 
қарастырады, бүл Ресейге қазақстандық космодромда іс жүзінде 
шексіз мерзімге қалуға мүм:кіндік береді, бүның өзі екі 
еуразиялык елдің стратегиялык эріптестігінің шынайы айгағы 
мен кепілі болып табылады.

2004 жылдын қаңтарында Ресей мен Қазакстан Байқоңыр 
космодромын жалға алу мерзімін 36 жылға -  2050 жылға дейін 
үзарту туралы келісімге қол қойды. Ресей баспасөзінде 
көрсетілгендей, Ресей мен Қазақстан одақтастар. 2004 жылы 
қаңтарда РФ Президенті В.Путин Астанаға келген сапарында 
әріптестік катынастар нақты экономикалық жобалармен 
нығайтылды. 11 күжатқа қол қойылды. "Байқоңыр" космодромын 
екі ел ең аз дегенде 2050 жылға дейін бірлесіп пайдаланатын 
болады. Әрі Қазақстан үшін ең өткір проблемалардың бірі -  
экологиялық проблема шешімін табады. Бүрын улы ракета отыны 
Қазақстан жерін ластады. Енді жаңа экологнялык таза ракета 
"Ангара" үшін старт алаңын бірге салуға шешім жасалды. 
Қазақстан бүгінгі танда космос технологияларына неғүрлым
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нақты араласуға мүдделі. Осыған байланысты Қазакстан бірнеше 
жобаларға катыса отырып, едәуір қаржылық жүктеме арқалайды, 
бүл оны Ресей үшін Байқоңыр потенциалын пайдалануда тиімді 
әріптес етеді.

10.12.1994 ж. жалға алу туралы Келісім-шартта Ресей 
келісім-шарттық неғізде Қазақстанға ғарыштык жобаларды 
жүрғізуғе, ең алдымен, спутниктік байланыс пен Қазакстанның 
табиғи ресурстарын зерттеу саласында, бірлескен қүрылымдар 
қүруда, оның ішінде ғылыми-зерттеу, жобалық, тәжірибе- 
конструкторлық жэне технологиялық мекемелер мен үйымдар, 
ғарыш техникасы бойынша Қазақстан Республикасы мамандарын 
жэне ғарышкерлерді даярлауда жәрдем беретіні керсетілген. 
"Байқоңыр" жөнінде келісімдер пакетін қүрайтын аса маңызды 
қүжаттар қатарына Қазақстан Республикасы мен Ресей 
Федерациясы арасындағы Байкоңыр қаласының мәртебесі, 
қалыптастыру тәртібі меи оның атқарушы билік органдарының 
статусы туралы Мәскеуде 1995 жылы 23 желтоқсанда қол 
қойылған Келісім жатады. Осы құжатта Байқоңыр каласының 
мэртебесі "Қазақстан Республикасының жалға алу шартымен 
жүмыс атқаратын экімшілік-аумақтық бірлігі" деп танылды, ол 
"Байқоңыр" кешенін жалға алу кезеңінде Байқоңыр қаласы Ресей 
Федерациясына қатысты алғанда объектілері, кэсіпорындары мен 
үйымдары жэне азаматтарының өмір сүруі үшін ерекше режимде 
қауіпсіз қызмет атқаратын Ресей Федерациясының федералдык 
маңызына сай қала мәртебесін иеленеді. Оның үстіне қала 
шегіндегі барлық жерлер жерге меншік қүқьпын қадағалау 
арқылы қала әкімшілігінің қол астында болады. Қайсы бір 
санатқа жатқызылған жерлерді нақты пайдалану, Байқоңыр 
қаласының бас жоспарына сай жүргізіледі. Қаланың әскери жэне 
азаматтық ведомостволарға бағынатын ерекше статусын ескере 
отырып, қалалық жерлердің жекелеғен учаскелеріне ерекше 
пайдалану режимі белгіленеді.
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1. Шетелдік субъектілермен жер қатынастарын құқықтық 
реттеу ерекшеліктер.

2. Жер кұкық қатынастарының шетелдік субъектшерінің 
ісұқықтық жағдайы.

3. Қазақстан әскери полигондар жерін Ресей 
Федерациясының жалға алу мәселелері

4. Жер қатынастарын жекелеген мемлекеттерде құқықтық 
реттеу ерекшеліктері.

Қорытынды: Дәрісте жер кұқық қатынастарының шетелдік 
субъектілерінің құқықтық жағдайы мен Қазақстан эскери 
полигондар жерін Ресей Федераңиясының жалға алу мәселелері 
толық ашып қарастырылған.

Бақылау сұрақтары:
ІШетелдік субъектілермен жер қатынастарын құқықтык 

реттеу ерекшеліктер.
2.Жер құкық қатынастарыиың шетелдік субъектілерінің 

құқықтық жағдайы.
3.Қазақстан эскери полигондар жерін Ресей Федерациясының 

жалға алу мәселелері
4.Жер катынастарын жекелеген мемлекеттерде құкықтық 

реттеу ерекшеліктері.

Тест сұрақгары:
ІАукционда сатуға ұсыиылатын жер учаскелеріиің 

немесе жер учаскелеріи жалға алу құқықтарының тізбесін 
қандай орган белгілейді?

A) Жергілікті аткарушы
Б) Жер комитеті
B) Сәулет басқармасы
Г) Қала құрылысы басқармасы
Д) Ешқайсысы дұрыс емес
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2. Жер құқығының әдістері мен түрлері
A) Диспозитивт, императивті
Б) Құқық беруші
B) Үсынушы
Г) Билік ету
Д) Экологиялык

3. Уақытша жер пайдаланушылар дегеніміз кімдер?
A) Же пайдалану құқығы белгілі бір мерзіммен шектелген 

тұлғалар
Б) Шетел азаматтар
B) Ұлттық жер пайдаланушылар
Г) Мемлекеттік онер пайдаланушылар
Д) Мемлекеттік емес жер пайдаланушылар

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 

ЗОтамызда Республикалык референдумда қабылданған). 
Қазақстан Республикасының Заны 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51-VIҚРЗ.

2. Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 қарашадағы № 389-V ҚР заңымен 
енгізілді).

3. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.
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I Іегізгі әдебиеттер:
6. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айғаринова «Қ.Р. Жер кұқығы» 

(жалны жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 2010ж
7. Стамкұлов Ә.С. «ҚР Жер құқығы». Окулық. Алматы, 2005 ж.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

( )бщая часть Учебное пособие - Алматы. 2001

Қосымша әдебиеттер:
9. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының зандары 

бойынша жер төлемдері: Оқу кұралы. АлматькЮрист, 2008ж.
Ю.Еркинбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының шаруа 

(фермер) кожалығының кызметін кұкықтық реттеу.Оқу құралы. 
Алматы: баспа, 2000ж.

11.Абдраимов Б.Ж., Боғолюбов С.А. Земельное право России 
и Казахстана: проблемы развития, процессууальные формы 
реализации. М.: Юристь, 2007г.

12.Қазақстан Республикасының жер кұкығы пэнінен оку 
лдістемелік кешен 2011ж

13.Стамкұлов Ә.С. «Қазақстан Республикасының 
эколошялық кұкығы». Атамұра, 2003ж.
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ІТАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕ ГТЕР ТІЗІМГ:

Нормативтік актілер:
1. Қазақстан Республикасының Констнтуциясы (1995 

жылғы ЗОтамызда Республикалық референдумда қабылданған). 
Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 
51-VI ҚРЗ.

2. Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003. 
№442. (соңғы 2015жылғы 2 карашадағы № 389-У ҚР заңымен 
енгізілді).

3. Қазақстан Республикасының Экологиялык кодексі 2007 
жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

4. ҚР Орман кодексі. Қазакстан Республикасының 2003
жылғы 8 шілдедегі N 477 Кодексі. (ҚР 15.06.2017 № 73-УІ
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі).

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

6. Қазақстан Республикасының Азаматтык кодексі /жалпы 
бөлім/ 1994 жылғы.

7. Қазақстан Республикасының Әкімшілік қуқық
бұзушылык туралы кодексі.5-шілде 2014ж

8. Қазақстан Республикасының Қылмыстык кодексі
Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі

№ 226-У ҚРЗ.
9. Мемлекеттік су кадастрын жургізудің тэртібі туралы 

Қазакстан Республикасының Министр Кабинетінің 24.01.1995 
жылғы қаулысымен бекітілген.

10. «Қазақстан Республикасының озон қабатын қорғау 
туралы Вена конвенциясына қосылуы туралы» Қазакстан 
Республикасының заңы. 30.10.1997 ж.

11. «Қазақстан Республикасының озон қабатын булдіретін 
заттар туралы Монреаль хаттамасына қосылуы туралы» заңы 
30.10.1997 ж.
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I.’, “Орман зандарын бұзған үшін жэне ҚазССР-ң қызыл 
і гі ііоі.ша енгізілген өсімдіктерді заңсыз өндіргені немесе зиян 
м п гіргені үгиін материалдық жауапкершілік туралы» Қазақстан 
Ргсііубликасының Министрлер Кабинетінің қаулысы.

13. «Қазакстан Республикасы аумағында аңдарды 
мемлекеттік есенке алу тэртібін жэне жануарлар элеміне 
мемлекеттік кадастр жүргізуді бекіту туралы» Қазақстан 
Гссііубликасы Үкіметінің қаулысы; 1995 ж. 21.08. ҚР. Президенті 
меи Үкіметінің актілер жинағы. 1995 ж. № 28; 345 бап.

14. ҚР Үкіметінің 10 қырқүйек 2003 жылғы «Әкімшілік- 
пумақтық бірліктер бойынша ауылшаруашылық мақсатында жер 
учасіселерінің жеңілдікті бағамен сатылатын мөлшерін бекіту 
іуралы» қаулысы.

15. ҚР Үкіметінің 2 кырқүйек 2003 ж. «Мемлекеттің немеее 
мемлекеттік жер пайдаланушының жер учаскесін жеке меншікке 
пемесе жалға беру кезіндегі ақының базалық ставкаларын бекіту 
гуралы» қаулысы.

16. ҚР Үкіметінің 22 тамыз 2003 жылғы «Жер учаскесіне 
құқықты күэландырытын қүжаттардың нысанын бекіту туралы» 
қаулысы.

17. ҚР Үкіметінің 22 казан 2003 ж. Қазақстан 
Республикасының азаматының шаруа /фермер/ қ о ж е ш ы ғ ы н  

жүргізуге, Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды 
түлғаларында жэне олардың артықшылық берілген түлгаларында 
тауарлы ауылшаруашылық жүргізу үшін жеке меншік қүқығында 
сонымен бірге шетел түлгаларымен азаматтық жоқ адамдарда 
ауылшаруашлық өндірісін жүргізу үшін пайдалану қүқығында 
болатын ауылшаруагиылық мақсчатына арналған жерлердін бір 
экімшілік аудан бойынша шектіқ мөлшерін бекіту туралы 
қаулысы.
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Негізгі әдебиеттер
1. Архипов И.Т. Земельное право РК. Алматы.1997.
2. Аксененок Г.А. Земельное право -  М., 1972
3. Боголюбов С.А.- отв.ред. (авторский коллектив) 

Земельное право. Издательство Норма-Инфора. М.,1998
4. Ерофеев Б.В. Земельное право. М., Новый Юрист. 1998
5. Петров В.В. Земельное право России. М.,Зерпало,1998
6. Стамкулов А.С.. Казақстан Республикасының Экология 

құқығы Тараз 2003 Жалпы және ерекше белім.
7. Стамкулов А.С. Қазақстан Республикасының Жер қүкығы., 

Алматы: заң әдебиеті баспасы. -  2005 жыл.
8. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. 

Общая часть Учебное пособие- Алматы. 2001
9. Абдраимов Б.Ж. Земельное законодательства и судебная 

практика- Алматы, 2002
10. Абдраимов Б.Ж. Жарылкасын Е. Возмещение 

экологического вреда по законодательству Республики 
Казахстан.-Алматы 2001, юрист.

11. Абдраимов Б.Ж. Процессуальные особенности 
разрешения земельных споров. Алматы 2003.

12. Косанов Ж.Х. Право собственности на землю, право 
землепользования и иные права на землю. Алматы, “Данекер”, 
2002г.

13. Культелеев С.Т. Государственно-правовой механизм 
регулирования рационального использования и охраны земель // 
Право и государство-2000-№ 1-2 (16-17).

14. Стамкулов А.С. Правовой режим историко-культурного, 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения // 
Фемида.-2000 № 8

15. Стамкулов А.С. Проблемы земельного законодательства 
в Казахстане // Юридическая газета.-2000, 1 марта

16. Еркінбаева Л.Қ., Г.Т.Айгаринова «Қ.Р. ЖеР кұқыгы» 
(жалпы жэне ерекше бөлім) оқулық Алматы 2010ж



17. Стамқұлов Ә.С. «ҚР Жер құқығы». Оқулық. Алматы, 
.’()()5 ж.

18. Айдағараева Г.Т. Қазақстан Республикасының заңдары 
(юйыиша жер толемдері: Оқу вұралы. Алматы: Юрист, 2008ж.

19. Еркинбаева Л.Қ. Қазакстан Республикасыиың шаруа 
(фсрмер) қожалығының қызметін құқықтық реттеу. Оқу кұралы. 
Алматы: 2000ж.
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