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ОҢ ЖАҚТАН 
САНАҒАНДА ҮШІНШІ

 Айтулы іс-шараға Түркістан 
облысының әкімі Жансейіт Түй-
мебаев, ҰҚҚ Түркістан облысы 
бойынша департаментінің, облы-
стық Мемлекеттік кірістер, Әділет 
департаментінің, прокуратура-
ның, Ішкі істер, Жер қатынастары 
басқармаларының, «Атамекен» 

ұлттық кәсіпкерлер палатасының, 
Түркістан облысының адвокаттар 
алқасының басшылары, ардагер 
судьялар қатысты.

Жаңа нысанның ашылу рәсі-
мінде Түркістан облыстық соты-
ның төрағасы Талғат Баратбеков 
«Сот төрелігінің жеті түйінінің» бір 

ЕЛБАСЫНЫҢ АРНАЙЫ ТАПСЫРМАСЫМЕН БҮГІНДЕ СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ТАЛАПТАРҒА САЙ ЖҰМЫС ІСТЕУІНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН ЖАН-ЖАҚТЫ ЖАҒДАЙ 
ЖАСАЛУДА. СОТ – ЖАЗАЛАУШЫ ЕМЕС, ӘДІЛ ТӨРЕЛІК АЙТУШЫ ОРГАН. БҮГІНДЕ 
ЕЛІМІЗДІҢ СОТ САЛАСЫНДА СОТҚА КЕЛГЕН АЗАМАТТАРҒА ЫҢҒАЙЛЫ АХУАЛ ҚАЛЫП-
ТАСТЫРЫП, ОЛАРДЫҢ АЛТЫН УАҚЫТТАРЫН ЖОҒАЛТЫП, САН МӘРТЕ САНДАЛУЫНА 
ЖОЛ БЕРМЕУ МАҚСАТЫНДА КӨПТЕГЕН ІС-ШАРАЛАР ҚОЛҒА АЛЫНУДА. СОНЫҢ БІР 
АЙҒАҒЫ РЕТІНДЕ ЖУЫРДА ТҮРКІСТАН ОБЛЫСТЫҚ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АУДА-
НАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СОТЫНДАҒЫ ФРОНТ-ОФИСТІҢ АШЫЛҒАНЫН АЙТУҒА 
БОЛАДЫ. 

тармағы болып табылатын «Үлгілі 
сот» жобасын жүзеге асыру шең-
берінде ашылған фронт-офис 
сот жұмысының ашықтығы мен 
қолжетімділігін қамтамасыз етуге 
тікелей бағытталғанын атап өтті. 
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Осыдан бір жыл бұрын қабыл-
данған «Жайылымдар туралы» ҚР заңы 
еліміздің аграрлық саласындағы үл-
кен уақиғалардың бірі болды. Себебі, 
ұлан-ғайыр даламызда жайылымдық 
жерлер көп. Бұл шын мәнінде, аграр-
лық ел саналатын Қазақстан үшін тың 
уақиғалардың көрінісі іспеттес. Аграр-
лық заңды елдің ауылшаруашылық ар-
наларын жеке-жеке құқықтық тұрғыда 
реттеуге бағытталған алғашқы заңдар-
дың бірі десек те болады.

2017 жылы 20 ақпанда қабыл-
данған «Жайылымдар туралы» ҚР 
заңы бас-аяғы 18 баптан тұратынына 
қарамастан, еліміздегі жайылымдар 
мәселесінің құқықтық режимін алғаш 
рет тәртіптеуге бағытталды. Сонымен 
қатар, жайылымдарды тиімді пайда-
лану мәселелері де көлемді тұрғыда 
құқықтық реттеуге түсіп отыр. Жайылым 
пайдаланушылардың құқықтары мен 
міндеттері де, жайылымдарды беру 
шарттары да, жайылымдарды басқа-
ру және оларды пайдалану жөніндегі 
жоспар да арнайы баптарда көрініс 
тапқан. Сондай-ақ, заңда жалпы жай-
ылымдар ұғымы қамтылған, жа йы-
лымдардың түрлері, ариттік жа йылым-
дар мен екпе жа йылымдар ұғымы да 
алғаш рет құқықтық тұрғыда бекітіл-
ді. Жа йылымдарға қатысты заңда 14 
құқықтық ұғым айқындалған. «Жай-
ылымдар туралы» заң ауылшаруашы-
лық мақсатындағы жерлерді тиімді 
пайдалануға ерекше импульсивті негіз 
болып табылады.

Жалпы, «Жайылымдар туралы» ҚР 
заңының өмірге келіп, аз уақыт арасын-
да жұмыс атқаруының өзі үлкен жетістік. 
Бәрімізге белгілі, қоғамның дамуы бір 
қалыпта тұрмайды, күн өткен сайын түр-
лі өзгерістер туындайды. Бұл заң Парла-
мент тарапынан үлкен сүзгіден өтіп, осы 
салаға қатысты ғалымдардың ұсыныс 
пікірлерін ескере отыра қабылданса 

серіктестік, консорциум формаларында 
ғана бірігетіні көрсетілген. Біздің ой-
ымызша, соңғы кезеңде қабылданған 
«Ауылшаруашылық кооперативтері ту-
ралы» заңға сәйкес, ауылшаруашылық 
кооперативтерінің жайылымдарды 
пайдалану туралы құқықтық режимі 
де арнайы реттеуді қажет етеді. Сонда, 
елімізде ерекше мән беріліп отырған 
ауылшаруашылық кооперативтерін  
дамыту ісі де қарқынды жүргізілер еді.

Үшінші, 13-бапта жайылымдарды 
басқару және пайдалану жөніндегі 
жоспар мәселесінде осы жоспарды 
әзірлеу кезінде әкімшілік-аймақтық 
бірлестіктердің тиісті аумақтарында 
ауылшаруашылық жануарларын жаю 
дәстүрі ескерілетіні көрсетілген. Егер осы 
норманың логикасына сүйенер болсақ, 
ежелгі кезеңнен бері тарих сынынан 
өткен, дәстүрлі қалыптасқан жайлау, 
көктеме, қыстау, күздеу деген ата-ба-

бамыздан келе жатқан жерді пайда-
ланудың формаларын заңдық тұрғыда 
айқындағанымыз жөн. Себебі, бұл 
жайылымдарды тиімді пайдалануға, 
жайылымның салықтық режимін тиімді 
ұйымдастыруға ықпал етер еді.

Төртінші, заңның 17-бабында «Қа-
зақстан Республикасының Жайылымдар 
туралы» заңнамасын бұзғаны үшін жа-
уаптылық мәселесі құқықтық тұрғыдан 
алғанда сілтеуші норма ретінде бекітіл-
ген. Біздің ойымызша, осы бапты кеңей-
тіп, қолданылатын жауапкершіліктің 
түрлерін нақтылай түскенде, бұл заңды 
қолданудың тиімділігі артар еді.

Бесінші, аталған заңның 5-бабында 
Үкіметтің құзыреті туралы айтылады, 
яғни, онда «Жайылымдарды басқару, 
суландыру, пайдалану саласындағы 
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыт-
тарын әзірлейді және олардың жүзеге 
асырылуын ұйымдастырады» деп көр-
сетілген. Біздің пікірімізше, бұл жерде 
«Жайылымдарды тиімді пайдалануды 
мемлекеттік тұрғыда Үкімет басқарады 
және бақылайды» деген норма енгізу 
қажет.

Жалпы, қазақтың тарихында бітпес 
екі дау бар. Оның бірі – жесір дауы 
болса, екіншісі – жер дауы. Халқымыз-
дың жерге деген көзқарасын, ілтипатын 
ескеретін болсақ, мемлекеттік тұрғыда 
жайылымдарды пайдалануды бақы-
лау мәселесі нақты өзінің нормативтік 
көрінісін табуы керек деп санаймыз.

Алтыншы, ауылшаруашылығы жер-
лерінің үлкен массивін жайылымдар 
құрайтынын ескерсек, бұл заңда кеткен 
тағы бір олқылық – жайылымдарды 
тиімді пайдалануды құқықтық тұрғы-

да қадағалайтын органның көрініс 
таппауы. Қазақстан Республикасында 
жоғары қадағалауды Бас прокуратура 
және оның тиісті бөлімдері мен бөлім-
шелері жүргізетінін жақсы білеміз. Осы 
заңның мүлтіксіз орындалуы мен бұ-
зылуына қатысты қадалғалауды жүзеге 
асыруға қатысты Прокуратура орган-
дарының да қызметін белгілеу керек. 
Жайылымдарды тиімді пайдалануға 
қатысты шағым-арыздар түспесе, Про-
куратура органдары бұл мәселемен 
тікелей айналыса алмайды.

Жетіншіден, Елбасымыз әрқашан да 
аграрлық сектор Қазақстан экономи-
касының драйвері екенін айтып келеді. 
Еліміздің аграрлы мемлекеттер қата-
рына жататыны белгілі. Қазіргі кезеңде 
аграрлық салаға қатысты құқықтық 
тәжірибе көрсетіп отырғандай, заңдар 
кейде бір-біріне қайшы келіп жатады. 
Яғни, аграрлық саладағы заңдарды 
қолдануда көптеген құқықтық коллизи-
ялар және казустар орын алуда. Осыны 
болдырмаудың бір жолы – аграрлық 
саладағы заңдарды құқықтық тұрғыда 
жүйелеп, кодификациялаудың уақыты 
туындағандай. Аграрлық кодексті дай-
ындау кезек күттірмейтін шаралардың 
бірі. Бұл құқық қолдану тәжірибесін 
оңтайландыруға ерекше ықпал етер еді.

Б.ҚУАНДЫҚОВ,
Қазақ Ұлттық аграрлық 

университеті  құқық 
кафедрасының меңгерушісі, заң 

ғылымдарының кандидаты, (PhD 
докторы), қауымд. профессоры, 

А.РҮСТЕМОВА,
Құқық магистрі, аға оқытушы

да, қазіргі кезде оны одан әрі жетіл-
діру және жүзеге асырудың тиімділігін 
арттыру күн тәртібінде тұрғандай. Сон-
дықтан, біз осы жерде «Жайылымдар 
туралы» заңды жетілдіру бағытында 
кейбір ойларымызды ортаға салғанды 
жөн көрдік.

Бірінші, малды айдап өтуге арналған 
сервитуттар туралы мәселе заңның 
13-бабында жалпы айтылып қана ке-
теді. Шын мәнінде, малды айдап өтуге 
арналған сервитуттар мәселесі арнайы 
бапта көрініс тауып, оның талаптары 
бекітілуі қажет. Себебі, жайылымдар-
да маусымдық кезеңдерде малдарды 
айдап өту, оны пайдаланушы субъ-
ектілердің ортасында әртүрлі түсін-
беушіліктер тудырып жатады. Яғни, 
жайылымдарды ортақ пайдалану мүм-
кіндігін арнайы бекіту қажет.

Екінші, заңның 12-бабында жа-
йылым пайдаланушылар бірлестігі жай 


