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Қазақстан өзінің тəуелсіз мемлекет ре-

тінде өмір сүруінің алғашқы күндерінен бас-
тап өзінің халықаралық құқықтық нормала-
рын, принциптерін қатаң сақтайтынын жария 
етті. Президент Н.Ə. Назарбаев сыртқы сая-
саттың келесі бағыттарын айқындады: «Ең 
алдымен біз өзіміздің бейбітшілік саясат 
ұстанғанымызды ресми түрде жариялаймыз 
жəне əлемнің ешбір мемлекетіне аумақтық та-

лап қоймайтынымызды мəлімдейміз. Өзіміз-
дің жауапкершілігімізді сезіне отырып, əрбір 
əскери қақтығыс қиын жағдайға əкеліп соға-
тынын түсіне отырып:  

- Қазақстанның мемлекеттік саясатының 
басым бағыттағы мақсаты ретінде бейбітші-
лікті сақтау екенін мойындаймыз; 

- соғысты немесе əскери күш қолдану 
қаупін саяси, экономикалық жəне басқа да 
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мақсаттарға жету жолы ретінде қолдануды 
жақтамаймыз; 

- қалыптасқан шекаралардың біртұтас-
тығын басқа мемлекеттердің ішкі істеріне ара-
ласпау принциптерін ұстанамыз». 

Жоғарыда айтылғанға қарап біздің мем-
лекетіміздің шекаралық саясаты халықаралық 
құқықтың нормалары мен принциптеріне не-
гізделеді деп атауға болады.  

Қазақстан Республикасының Конститу-
циясында Мемлекет өз аумағының тұтасты-
ғын, қол сұғылмауын жəне бөлінбеуін қам-та-
масыз етеді делінген [1]. 

«Қазақстан Республикасының Мемле-
кеттік шекарасы туралы» 1993 жылдың 13 
қаңтардағы Заңында Қазақстан Республикасы 
аумақтық тұтастықтың жəне Мемлекеттiк ше-
караға қол сұғылмайтындығының халықара-
лық принциптерiн негiзге ала отырып, мемле-
кеттiк шекараны Қазақстан Республикасы еге-
мендi құқықтарының бүкiл билiгiне ие бола-
тын аумақтық (құрғақ, су, жер қойнауы, əуе 
кеңiстiгiнiң) заң жүзiнде баянды етiлген кеңiс-
тiгi шегiн анықтайтын сызық ретiнде қарасты-
рады.  

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк шекарасын белгiлеген жəне оның 
өтуiн өзгерткен, Қазақстан Республикасының 
шекарадағы шектес мемлекеттермен құқылық 
қатынастар орнатқан жəне қолдап отырған, 
Қазақстан шекаралық аудандарындағы (су 
айдындарындағы) жəне Қазақстан аумағынан 
өтетiн халықаралық жолдардағы құқық қаты-
настарын реттеген кезде Қазақстан Республи-
касының қауiпсiздiгi мен халықаралық қауiп-
сiздiктi қамтамасыз ету мақсаттарын, шектес 
мемлекеттермен өзара тиiмдi жан-жақты ын-
тымақтастық мүдделерiн, шекара мəселелерiн 
бейбiт, күш қолданбай шешу принциптерiн 
басшылыққа алады.  

Мемлекетаралық шекараның қалыптасу 
процесі екі кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезең – бұл шекараның делими-
тациялануы, яғни мемлекеттік шекараның сы-
зықтарының өтуін келісімде нақты баяндау-
мен жəне осы сызықты картаға түсірумен 
анықталады.  

Екінші кезең – бұл шекараның демарка-
циялануы, яғни шекараны жергілікті жерлерде 
белгілеу.  

Əлемдік тəжірибеде демаркацияны өткі-
зу үшін құрамына шектескен мемлекеттердің 
өкілдері кірген бірлескен коммиссиялар құры-

лады. Осы коммиссияның міндеті шекара сы-
зықтарын арнайы белгілермен жергілікті жер-
лерде белгілеу, шекараның өту сызықтарының 
жəне шекаралық белгілердің орналасуы тура-
лы баяндама құрастыру жəне де басқа нақты-
лайтын құжаттар дайындау болып табылады.  

Жоғарыда аталған Заңның 5-тармағында 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік ше-
карасының бекітілуін жəне өзгертілуін келесі 
жолмен анықтайды. 

Құрғақта – жер бедерiнiң сипатты нүкте-
лерi мен сызықтары немесе анық көрiнетiн 
бағдарлар бойынша.  

Теңiзде – Қазақстан Республикасының 
аумақтық теңiзiнiң сыртқы шегi бойынша. 

Өзендерде (бұлақтарда) – олардың орта 
тұсы бойынша немесе өзiнiң негiзгi аңғары-
ның орта тұсы бойынша. 

Өзге де су қоймаларында – Қазақстан 
Республикасы мемлекеттiк шекарасының су 
қоймасының жағасына шығатын тұсын бiрiк-
тiретiн тура сызық бойынша белгiленедi [2]. 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Фе-
дерациясы арасындағы 1992 жылдың 25 ма-
мырдағы достық, ынтымақтастық жəне өзара 
көмек туралы келісімнің 10 тармағында жəне 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федера-
циясы арасындағы 1998 жылдың 6 шілдедегі 
ХХІ жүзжылдыққа бағытталған мəңгі достық 
жəне одақтастық декларациясында Қазақстан 
Республикасы жəне Ресей Федерациясы өз қа-
рым-қатынастарын кең көлемді ынтымақтас-
тық пен екі жақты сенім, тəуелсіздік, егемен-
дік, бар шекараның аумақтық тұтастығы мен 
беріктігін құрметтеу, дау-дамайды бейбіт жол-
мен реттеу күш қолданбау немесе сес көрсет-
пеу, теңдік жəне екі жақты пайда негізінде құ-
рылады деп атап көрсетілген.  

Шекараларды делимитациялау туралы 
келіссөздер – көп еңбекті жəне ұзақ мерзімді, 
саяси, экономикалық, заңды, географиялық, 
тарихи, мəдени, ұлттық жəне басқа да аспект-
лерді түп-тұғырымен есепке алуды талап ете-
тін процесс.  

Барлық мəселерді реттеуге қажет болған 
бес жарым жылдың ішінде келіссөздің 50 
раунды өткізілді. Олардың ішінде 26-сы деле-
гациялардың пленарлық отырысы, 13 жұмыс-
шы топтар кездесуі жəне 11 тар форматты кез-
десу еді. Келіссөз процесінің осындай өнімді-
лігі Қазақстан мен Ресейдің шекараларының 
бүкіл сызығын бір құжат шеңберінде бола-
шаққа ешқандай шешілмеген мəселе қалдыр-
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май реттеуге ұмтылысын көрсетті. Келісімге 
сай келіссөздер Астана, Мəскеу жəне Алматы-
да ғана емес, басқа да шекаралас 7 облыстар-
дың орталығында өткізілді. Семейде жəне Ре-
сейдің шекаралық аймақтарының Түмен жəне 
Новосібір қаласынан басқа 9 қаласында жəне 
де Санкт-Петербургте өткізілді.  

Қазақстан–Ресей Мемлекеттік шекарасы 
делимитациясы жалпы бағытта батыстан шы-
ғысқа қарай жүргізілді, Каспий жағалауынан 
бастап, Қазақстан, Қытай жəне Ресей мемле-
кеттік шекараларының Алтай тауында түйіс-
кен жерінде аяқталды. Бұл нүкте Қазақстан 
Республикасы Қытай Халық Республикасы 
жəне Ресей Федерациясы арасындағы 1999 
жылдың 5 мамырдағы үш мемлекеттің мемле-
кеттік шекараларының түйлісу нүктесін анық-
тау туралы Келісіммен бекітілді.  

Делимитация процесі жүзінде екі жақ-
тың кезекші карталарындағы жəне қосымша 
материалдардағы шекара сызығын салыстыру 
жəне келісуінде болып табылады. Əртүрлі 
нұсқаларды талқылау жəне өзара тиімді ше-
шім шығарғаннан кейін қазіргі топогеогра-
фиялық 1:100000 карталарға шекаралық нүк-
телер мен шекаралық сызықтар түсірілді. Кар-
та бойынша бағыты, ұзындығы жəне шекара-
ның əр бөлігінің ерекшеліктерін көрсететін 
шекара сызықтарының баяндау мəтінінде, ше-
каралық нүктелерде бағыт белгілеу жобасы 
жасалды.  

Қазақстан жағы Ресей жағының Огне-
упорный кентін Ресей аумағында қалдыру ту-
ралы ұсынысын ұзақ та нақты қарастырды. 
Бұл кент бұрынғы əкімшілік-аумақтық шека-
раның бойында Қостанай облысының Қараба-
лық ауданының Челябі облысының Чесмен 
ауданымен шектескен жерде орналасқан.  

Огнеупорный елді-мекені өткен ғасыр-
дың 70 жылдарында отқа төзімді балшық 
карьерін өңдеу барысында жұмысшы кенті 
ретінде құрылған. Карьер оны игерген кезден 
бастап Магнитогорск металлургиялық комби-
натында жалдамалы жағдайда пайдаланыла-
ды. Соңғы жалдау туралы келісім Қостанай 
облысының Қарабалық аудандық əкімшілігі-
мен Магнитогорск металлургиялық комбинат 
арасында 1993 жылы 40 жылға жасалды. Келі-
сімге сай жергілікті бюджетке қомақты жал-
дау ақысы төленді. Кенттің халқы 685 адамды 
құрайды жəне олардың барлығы да Ресей Фе-
дерациясының азаматтары болып табылады. 
Осы кенттің инфрақұрылымы (су, газ, электр 

энергия, мектеп, медициналық қызмет көрсе-
ту, дүкендер т.б.) толығымен Магнитогорск 
металлургиялық комбинатының қарамағында 
тұр. 

Ресей жағы осы участокте Огнеупорный 
кенті қарамағындағы жерлермен (520 гектар) 
Ресейдің құрамына беру туралы, осыған бай-
ланысты Қазақстанға компенсация ретінде 
жер көлемі тең аталған кенттің оңтүстігінен 
егістік жерлер беру туралы ұсыныс жасады. 
Айырбас жасауға ұсынылған учаскелер отқа 
төзімді саз балшықтар карьеріне қатысы жоқ, 
ол бұрынғыша Ресей жағының жалдауында 
пайдаланылды. Қазақстандық геологтардың 
бағалауынша кент астындағы балшықтың са-
пасы төмен жəне өндірушілік қызығушылық 
туғызбайды. Екі делегацияның, Қостанай мен 
Челябі облыстарының əкімшілігінің өкілдері, 
Қарабалық ауданының əкімі жəне Магнито-
горск металлургиялық комбинатының жетек-
шілерінің сапары барысында Огнеупорный 
кентінде болып, кент тұрғындарымен жəне 
əкімшілік өкілдерімен кездесті. Кент тұрғын-
дары Ресей Федерациясы аумағында тұрғысы 
келетінін айтып, осы кентті Челябі облысы-
ның құрамына беру туралы мəселені дұрыс қа-
растыру туралы өтінді.  

Қазақстандық делегацияда өткізілген 
жұмыстары нəтижесінде Қостанай облысы жə-
не Қарабалық ауданының басшыларымен ке-
ліскен жер участкелерін компенсациямен 
айырбастау мүмкіндігі туралы пікір пайда 
болды. Алайда, Қазақстан жағы Ресей жағы-
нан компенсация ретінде берілген тең көлем-
ді, Огнеупорный кентінің оңтүстігінде орна-
ласқан участокті қабыл алмады. Қазақстан жа-
ғы Қостанай облысының құрамына Қостанай 
облысының Қарабалық ауданының Челябі 
облысының Троицк ауданының шектескен же-
рінде Курск жəне Варваринка елді мекендері-
нің аумағында орналасқан участокті беруін 
сұрады.  

Бұл участоктің аумағы 520 гектар құра-
ды, оның 80 пайызы егіс жерлері, қалғаны 
жайылма, шабындық бұталы ойпат жерлер. 
Осы участок Тоғызақ өзенінің оң жақ жаға-
лауында орналасқан жəне Ресей аумағынан 
осы өзеннің саласымен бөлінген. Осы учас-
токтің аумағынан Қазақстан кенттері мен 
Курск жəне Иван-город кенттерін қосатын 
автожол, байланыс жəне электр сымдары өте-
ді. Ресей жағына шекараны Тоғызақ өзенінің 
саласына көшіруді бүкіл участок автожол бө-
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лігімен жəне коммуникацияларымен Қазақ-
станға өтсін деген мақсатпен ұсынылды.  

Ақыры екі жақтың дəлелдемесін қа-
растырып, əр деңгейдегі қолайлы шешімдер 
жасап, мемлекеттер үкіметінің делегациялары 
аумағы 520 гектар жер учаскелерін айырбас-
тауға келісті. Нəтижесінде Курск–Варваринка 
аумағында Қазақстан–Ресей мемлекеттік ше-
кара сызығы Тоғызақ өзенінің саласымен өте-
тін автожол жəне коммуникациялар Қазақстан 
жерінде қалады, ал Огнеупорный кентіндегі 
бейіттер мен бақшалар Ресей аумағында орна-
ласады, дегенмен отқа төзімді балшықтар 
карьері Қазақстан аумағында қалды [3]. 

Қазақстан мен Ресей басшыларының 
2004 жылдың қазан айында Астана қаласын-
дағы кездесуі барысында қазақстан-ресей 
мемлекеттік шекараларын делимитациялау 
процесі жəне мемлекеттік шекара туралы келі-
сімнің қол қоюын шегеріп тұрған мəселелерді 
шешу жолдары сөз етілді. Қазақстан мен Ре-
сей Үкіметінің басшылары кездесуінде қол 
жеткізілген келісімдер делегацияларға картаға 
шекара сызықтарын түсіруді бастауға жəне 
шекара сызықтарының өтуін баяндайтын жо-
баның дайындығын аяқтауына мүмкіндік бер-
ді. Осы жұмыс үкіметтік делегациялардың 
2005 жылдың қаңтарында Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Ресей 
Федерациясындағы іссапарында Мəскеуде өт-
кен 26 пленарлық отырысында аяқталды.  

Қазақстан Республикасы мен Ресей Фе-
дерациясы арасындағы қазақстан-ресей мем-
лекеттік шекарасы туралы келісімнің жобасын 
дайындауы делегациялармен қатар жүзеге 
асты, сондай-ақ қазақ жəне орыс тіліндегі 
мемлекеттік шекараның сызықтары өту 
жайында баяндама мəтінінің 200 бетін салыс-
тыру жəне түзету жөнінде жұмыс жүргізілді.  

Келісімнің ажырамайтын бөлігі болып 
екі жақ басып шығарған 1:10000 масштабты 
мемлекеттік шекаралар картасының арнайы 
альбомына кіргізілген топографиялық карта-
лар (206 парақ) болып табылатыны айтылды.  

Қазақстан-ресей мемлекеттік шекарасы-
ның демаркациясы да жоспарланып, яғни 
оларды өз жерлерінде шекаралық белгілермен 
белгілеу айтылды. Осы мақсатпен Келісімнің 
5 тармағында өз жерлерінде мемлекеттік ше-
караны бекіту жəне белгілеу үшін екі жақ тең 
негізде бірлескен қазақстан-ресейлік демарка-
циялық комиссия құрады деген ереже жазыл-
ған. Осы құжаттың 6–7 тармағында өте ма-

ңызды ережелер қарастырылған. Пайдалы қаз-
ба кен орындарын дамытуға байланысты мəсе-
лелер, инженерлік құрылыстар, коммуникация 
жəне тағы да басқа инфрақұрылымдарды мем-
лекеттік шекарамен қилысатын немесе шека-
рамен өтетін объектілерді пайдалану туралы, 
биологиялық ресурстарды сақтау жəне пайда-
лану, суды пайдалану жəне табиғи ортаны 
қорғау мəселелері жеке келісімдермен ретте-
леді, сондай-ақ жеке келісімдермен екі жақ-
тың арасында мемлекеттік шекара тəртібі 
анықталады деп ерекше белгіленген [4]. 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Фе-
дерациясы арасындағы қазақстан-ресей мем-
лекеттік шекарасы туралы келісімге екі ел бас-
шыларының қол қоюы 2005 жылдың 18 қаң-
тарда Мəскеуде Кремльде болды. Баспасөзге 
қазақстан-ресей келіссөздерінің нəтижесін жа-
риялағанда Қазақстан Республикасы Прези-
денті Н.Ə. Назарбаев былай деп мəлімдеді: 
«Біз бүгін аса үлкен тарихи оқиғаның куəсі бо-
лып отырмыз. Өйткені қадым замандардан қа-
зақ-орыс елдері арасында шекара бірінші рет 
заңды түрде тартылып отыр. Келісім əлемдегі 
ең ұзын құрлықтағы шекара сызығын анық-
тайды. Оның жалпы ұзындығы 7591 шақы-
рымды құрайды. Бұл шекара біздің халықты 
жəне елді бөлмейді, керісінше біріктіреді. Бұл-
достық пен тату көршіліктің шекарасы. Біз Қа-
зақстанда делимитация туралы келісімді біз-
дің мемлекеттеріміздің арасындағы келісім 
жəне біздің халықтарымыздың арасындағы бе-
рік достықтың белгісі деп бағалаймыз. Сіздер 
білетіндей бұл жұмыс екі ел Президентінің 
1998 жылдың 6 маусымдағы бірлескен мəлім-
демесінен жəне 1998 жылдың 12 желтоқсанда-
ғы мемлекеттік шекараны делимитациялау ту-
ралы хаттамасынан басталды. Бұл өте күделі 
еңбектің осынша қысқа мерзімде біткені. Мен, 
ең алдымен Ресей Президентіне, барлық ма-
мандар мен сарапшыларға, екі елдің сыртқы 
саяси ведомстволарына осы мақсатқа бізді күн 
санап жақындатқаны үшін алғыс білдіргім ке-
леді. Бізде – Қазақстан мен Ресейде-ортақ та-
рих. Біз қуаныш пен қайғыны бірге бастан 
кештік, соңғы нанды біре бөліп жедік. ХХ ға-
сырдың ең сұрапыл соғысын да бірге жеңіп 
шықтық. Біз баяғыша бір-бірімізбен рухани 
жағынан жақынбыз. Біздің бауырлас халық-
тардың өмірін тұрақты жəне өркенді қылуға 
ұмтылысымыз бір. Сондықтан біздің арамыз-
да барлық маңызды мəселелерге деген толық 
түсіністік, біздің ортақ болашағымызға деген 



 
ЖАС ҒАЛЫМ МІНБЕСІ  ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 

93 
 

сеніміміз бір. Мен осыны Қазақстанның да, 
Ресейдің де тұрақтылығы мен өркендеуінің 
кепілі деп білемін. Шекараны белгілеу шарасы 
Ресей үшін де тарихи оқиға деп ойлаймын, 
өйткені бұған дейін империялық Ресей деген 
идеология енді түп-тамырымен жойылып, ха-
лықтар арасындағы сенімді бекіте алады». 

Қол қою рəсімінен кейін сөз алған В.Пу-
тин былай деді: «Жаңа ғана біз мемлекеттік 
шекара туралы шартқа қол қойдық. Екі жақты 
қарым-қатынастың келешегі үшін бұл аса 
үлкен табыс. Аталған тарихи шешім елдеріміз 
арасында тең құқықты жəне өзара тиімді бай-
ланыстарды өрістетуге жəне бауырлас халық-
тардың игілігі мен келешегі үшін қызмет ет-
пек. Бұл – Ресейдің Қазақстан егемендігіне 
құрметпен қарауының айғағы. Шынайы дос-
тықтың үлгісін көрсететін бұл шартқа ұзақ 
жылғы, қажырлы еңбектің арқасында қол жет-
кізілді. Шекараны белгілеуде, əрине, даулы 
тұстары да кездесіп отырды. Соның бірі ретін-
де Имаш газконденсаттық кеніші аумағын ай-
туға болады. Біз өзара түсініктің арқасында 
аумақты жəне кенішті тең бөлу туралы уағда-
ластық», – деді [5]. 

Есте қаларлығы, келісімнің заң жобала-
рын бекітуін қарастыру екі мемлекеттің заң 
шығарушы органдарында 2005 жылдың 2 жел-
тоқсанда Қазақстанда да Ресейде де қатар 
өтіп, келісімді бекіту туралы заңдар синхрон-
ды қабылданды. Ресей Федерациясының Пре-
зиденті В. Путиннің Қазақстан Республикасы 
сапары барысында, 2006 жылдың 12 қаңта-
рында бекіту грамоталарын айырбастау рəсімі 

болды. Осы күні аталған тарихи құжат өз кү-
шіне енді.  

Қазақстан Республикасы мен Ресей Фе-
дерациясы арасындағы қазақстан-ресей мем-
лекеттік шекарасы туралы Келісімнің күшіне 
енгенін Қазақстан Республикасының халықа-
ралық құқықтық шекараларын ресімдеуін 
дəуірлік оқиға деп атауға болады, өйткені осы 
оқиға мемлекеттік аумақтың, мемлекет өмір 
сүруінің негізгі жағдайының қалыптасқанын 
анық айтуға мүмкіндік береді.  
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Резюме 
В этой статье рассматривается обозначение 

пограничной черты, формирование и изменение госу-
дарственной границы между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией, а также законное офор-
мление границ между двумя странами. 
 

Conclusion 
The marking of the border line, the formation and 

change of the state border between the Republic of Ka-
zakhstan and the Russian Federation are considered in 
the article. Also legitimate decoration of borders bet-
ween the two countries is considered. 
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