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Тӗпӗҫтӑвкомӑн 1У-мёш ҫеҫҫийӗ 1922 ҫулта йупа уй&хӗн 
80-мӗшӗн^е йышӑнса ҫирӗплетнӗ
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Куҫаракантан.

Епёр Раҫҫей Респупли кӗн Ҫёр котексине з&валгла куҫар- 
ма хам&р ҫийе илсе куҫарса пӗтертӗмӗр, халӗвӑлтухрӗ ӗнтӗ. 
Епёр тунӑ ӗҫре кӑлтйкеем, йакамар вырйнсем, ӑнланма й&вйр 
вырӑнсем, тата ыттисем те нумай пулӗ. Хӑш ҫёрте ҫӗнё сӑ- 
махсем те пур. Ҫавсем нумайшӗсене к&мала каймӗҫ. Анцах 
лирӗн вёеен’рен пӑрӑнса иртсе кайма пулмарё. Саккун ҫы- 
расси пит йавӑр йапала, ӑна куҫараеси те ҫӑмӑлах мар. Ҫит- 
меннине тата пирён ^ӑвашсен сӑмахсем ҫитмеҫҫӗ, ҫавӑн 
пирки татах йӑвӑрланат. Саккунӑн кашни сӑмахне, кашни 
еӑмахҫавӑрнӑшне тӗрлӗ йен^ен, тӗрлӗ майлӑ. сӳтсейавса пӑх- 
малла. А на пӗт^ен мар, темиҫе ҫын пӗрлешше куҫармалла. 
Пирӗн ҫын сахал пирки апла пӗрлешше куҫарасса кӗтсе тӑ- 
малла пулнарӗ. Мӗлле куҫарнӑ, пулсан та, вырӑела лайӑх пёл- 
мен ҫынна ’дйвашла вырӑелин^ен ытларах ӑнлантарса парё, ӑна 
йнланма ҫӑмӑлтарах пулӗ терёмӗр. Ҫав пирӗн ёмӗт ҫитсен, 
епӗр куҫарни харамах каймӗ тетпӗр.

Анланайман ста'Гйасене ҫырса йама $ёнетпёр, „Канаш“ 
хаҫат урлӑ йнлатарса лама тӑрӑлг&пӑр.

Урхи 3 .
, Ш упаш кар хули,

А ка уйӑхӗя 19-мӗш кунӗ,
1923 ҫ . 4

Областлит № 12. Чебоксары.

Типография Чувашгосиздата.
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Пётӗм тёнщери промттарисем, пёрлешёр!

Пбтбм Раҫҫейри Ёҫтӑвакан Тӗп Комиттет 
Ҫбр котексине ӗҫе кёртесси ҫин^ен туна 

постановлени.

(Тӗпёҫтйвкомӑн 4-мӗш ҫеҫҫинце 1922-мёш ҫулта. йупа уйӑхӗи
30-мӗшӗн^е йышӑннӑ).

Пӗтӗм Раҫҫейри Канашсен 9-мӗш Сйесӗ ҫӗр тӗлешёпе 
тунӑ постановленийе вырйна кӗртее тесе, пёрмайах Ӗҫлекен- 
семпе Хрес§енсен патшалйхӗн аллин^е ҫирёп тӑракан ҫёрпе 
усӑ курас йӗркене тӗрӗслетес, ҫирӗплетес, хуҫайствӑ, услови- 
сем майлй тӑвас тесе, Пӗтӗм Раҫҫейри Ӗҫ Тйвакан Тӗп Ко- 
миттет ҫапла тйва4:

1. Раҫҫей Хветератсийӗн Сотсиалис&мпа Канаш Респуп- 
ликӗн Ҫӗр котексине ҫирӗплетет, 1922-мӗш ҫулӑн раштав 
уй&хӗн Рмӗшӗн^ен пуҫласа ӗҫе кёртме, вӑл Котексйна пӗтӗм 
Г.Х .С.К. Респупликӗ территторипех сарма хушаФ.

2. Ҫӗр тӗлӗшӗпе ҫак Котексӑ, тухиэден тухнӑ, саккунсен, 
халӗ Котексйна кӗнисен, тата ҫав котексӑна хирӗҫ пыракан- 
нясон Ҫӗр котекси тухнӑ, хыҫҫ&н вййӗ пӗтет.

3. Ахтономилле респупликсемпе оплйҫҫен^и выр&нти ус- 
ловисене кура Ҫӗр котексине тӳрлетмелле пулсан, ӑна Тӗпёҫ- 
тӑвком тӳрлетет, мӗн тӳрлетмеллине Хветерал,ни Комиттетӑн 
1923-мёш ҫ’улти нарс уйӑхӗн 15-мӗш кунён'цен кайа йулмаеӑр 
Тӗпӗҫтӑвкома т&ратмалла.

4. Р.Х.С.К. Респупликне кӗрекен пур канаш респупли- 
кӗсен Ҫӗр Комиссариа^ёсем ҫине патшалӑх пурлӑхӗн ҫӗрӗсене 
шута илме, вӗсене ҫырса тухса оппӗҫне тума ӗҫ хура4; 1923- 
мёш ҫулти ҫу уйӑхӗн 1-мӗш кунӗн^ен кайа йулмасӑр патша- 
лӑх пурлйхӗн ҫӗрӗсен спискине ҫирӗплетме Тӗпӗҫтӑвком Пре- 
ҫитиумне тӑратмалла. Ҫавйнпа пӗрлех Ҫӗрӗҫ Комиссариа^ёсе- 
не ҫав ҫӗрсене васкаса йӗркене кӗртме, тата ҫитес ҫура вё
сен ^иккисене туса пӗтерме хушаФ.

5. Р.Х.С.К. Респупликне кӗрекен пур канаш респупли- 
кӗсен Патшал&хри Ӗҫҫен Комиссариат;ёсемпе Ҫӗрӗҫ Комисса- 
риа^ӗсен орк&нӗсене промытлӗнн&ҫ ёҫӗсене туса тӑракан 
йышлӑ пролеттариатлӑ, хуласене ҫитес вйх&тра ҫӗр касса за-



ма хуша!1. Ҫав комиссариатсем пӗрле списӑк таратнӑ, тӑрах 
ҫавнашкал хуласен спискине тума Р.Х.С.К. Респупликён Ха
лах Комиссарӗсен Канашё ҫине ӗҫ хурат.

6. Ахтономилле канаш респупликӗсемпе оплаҫҫӗн террит- 
тори тёлёшён'рен пулакан ҫӗр тавлашавӗсене, ҫак Ҫӗр котек- 
син 220-мӗш статйин^е катартнисене татса парас ӗҫе, тата 
ҫав респупликсемпе йунашар кӗпӗрнесен, оплаҫҫӗн ^икӗрй 
ҫёрсем тӗлӗшӗн^ен пулакай тавлашусене татса парас ӗҫе Ҫӗр 
тавлашӑвӗсен Аслӑ Контролӗн Коллекийё (Особая Коллегия 
Высшего Контроля) ҫине хурат; ҫак ӗҫ пирки Хветерал,ни 
Комиттетран пултарулла сасапа (решающий голос) икё прет- 
ставиттӗл кӗреҫҫӗ, вӗсене Тӗпӗҫтӑвком Преҫитиумӗ ҫирёплетет.

7. Ахтономилле канаш респупликӗсен территторин^и ҫӗр 
ҫине, йе вёсен территторинтщ ҫӗрсен^ен куҫҫа ларас ӗҫе Тӗн- 
ӗҫтӑвком Преҫитиумӗ уҫҫа парат, ^арса лартат, мӗлле йӗрке- 
пе, условисемпе куҫҫа лармаллине Хветера^ни Комиттет та- 
ратна тӑрах валах тава'Г.

8. Ҫӗрпе уса курассинпе ҫёрйӗркелӳ ыйтавӗсем варман 
хонт;ӗпе усӑ курассин условийӗсемпе, йӗркисемпе пит хытӑ. 
пӗтӗҫҫе танине шута илсе, Ҫӗрӗҫ Комиссариат^ сине Варман 
котекси хатӗрлеме хура!’, вӑл котекса Ҫӗр котексин малалли 
пайӗ пулат, ӑна вырансене салатса ырлаттармалла та. Тӗпӗҫ- 
тӑвкомӑн пулас ҫеҫҫин^е пахса тухса ҫирӗплетме кӗртмелле. 
Ҫав котексӑ ҫин|е патшалах варманӗсемпе халах вӑрманӗсене 
тытса тамалли йӗркене те, варман ҫёрӗсене йалхуҫайстви тӗ- 
лёшён^ен вахатлӑха, йе иармайах уса курмалла мӗлле йӗрке- 
пе тумаллине те теплён кӑтартмалла*

9. Ҫак Котексана ӗҫе кӗртнӗ цухне ҫӗр оркансене катар- 
такан правӗлсем, инструксисем, постановленисем каларма Ҫӗр- 
ӗҫ Комиссариатне права пана, ахтономилле канаш респуплик- 
сен тӗлӗшӗн^ен вӑл правӑ Хветералщи Комиттетӑн пур.

Тӗпёҫтӑвком претҫетаттёлӗ М. Калинин.

Тӗпӗҫтавком ҫекреттарё А . Иенуккитҫе 

Мускав, Кремёл. Й упа уйӑхӗн ЗО-мӗш кунё, 1922 ҫул.
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РХСХ респупднкех Ҫӗр кошексв.
Тёпёҫтӑвкомйн 4-мёги ҫеҫҫийё 1922-мёш ҫулта йупа уйӑхён

ЗО-мёшёнще ҫирёплетнё.
Тӗп йбркесем.

1. Пётӗм Раҫҫейри Ӗҫлекенсен, Хрест§енсен, тата Салтаксен Теплутта- 
^ӗоен Сйесӗсем ӗҫлекенсенпе хр еср н сен  револутсилле ирӗкё уҫҫӑн кӑтартиӑ, 
тӑрӑх  тунӑ постановленисем Раҫҫей Респупликӗн^и ҫӗрсем, ҫӗр айӗн^и пуй- 
.нлӑхсем, шывсем, вӑрмансем кашнн ҫыинӑн харпӑрлӑхӗ пулса тӑрассине 

ёмерлбхех пӗтереҫҫё.
2. Р . X. С. К . Респупликӗщ н пур ҫӗрсем те, вӗсем кирек кам аллин'§е 

пулсан та, Ӗҫлекенсенпе Х ресҫенсея Патш лӑхён пулса тӑраҫҫӗ.
3 . Йалхуҫайстви ӗҫве туса тӑмалли ҫӗрсем, йалхуҫайстви происвотствг 

■ уса усӑ курма май пур ҫӗрсем пурте иатш алӑхӑн ҫӗр хонт^ё пулса тӑраҫҫӗ; 
ьӑл ҫӗр хощ;не Ҫёрӗҫ Комиссариа^ӗ, тата унӑн в ы р ӑн сен р  оркӑнёсеч пйхса 
гЛраҫҫё.

4. П атш алӑхӑн ҫӗр х о н т ё н р  йалхуҫайстви ӗҫӗсем туса тӑмалли ҫӗрсемйа 
савкун йӗркисем тӑрӑх: а) хӑй вӑйӗпе ҫӗрӗҫлесе тӑракан ҫьшсене, ҫёрӗҫлесе 
тйракан пӗрлешӳсене (о'б‘едннения); б) хулари ҫынсене, тата в) патшал&х 
уцрештенисемпе претприаттисене тӳрех усӑ курса тӑма права параҫҫӗ. Ҫа- 
кЯ лта каланӑ ҫынсемпе уҫрештенисем тӳрех усӑ курса тӑман ҫӗрсене Ҫӗрӗҫ 
К ом и ссари ат  тытса тӑрат; вӑл ҫӗре оп^ӑсене, уҫрештенисене, орканнсатси- 
сене, тата уйрӑм ӗҫлесе тӑракансене усӑ курма ӑрасна постановленисем, 
условисем тӑрӑх  параҫҫӗ.

5. Уйрӑм ӗҫлесе тӑракансене, пӗрлешше ӗҫлекенсене, хуласене, хула 
манерлё йалсене пана хыҫҫӑн патш алӑхӑн ҫӗр хонтӗн^е йулнӑ ҫӗрсем пурте 
латш адӑх аллин^е тӑраҫҫё, вӑл ҫӗрсем патш алӑх иурлӑхӗ ҫёрӗсем пулаҫҫё.

6. Ҫёр оркӑнёсем, ҫёр о и р с е м  аллин^е тӑракан ирӗклӗ ҫӗрсемпе (сап- 
пас тӑраканнисемпе, тата ннкам усӑ курса тӑманнясемпе) мӗлле йӗркепе, 
мёлле условисемпе усӑ курмаллине, тата тӗрлӗ ҫынсене, уҫрештенисене мӗлле 
'^еретне памаллисене ӑрасна правӗлсем кйтартса параҫҫӗ, вӑл лравӗдсене 
Ҫёрёҫ Комиссариате кӑдараТ.

7. Ҫӗрёҫне ҫӗр ощ исем ал л и н 'р  ҫӗр ҫищ>е туса тӑракансем те, патш а- 
лӑх усӑ курма панй ҫӗр ҫин’§е туса тӑракансем те, ҫӗр оркӑнӗсен контро^не 
л ӑхӑн са  тӑраҫҫё, хӑйсене панӑ ҫёртен йёркеллӗ усӑ курас тёлёш ӗн^ея ҫаь  
Котексӑ, тата  ыттп саккунсем хунӑ ӗҫҫене (обязанности) туса тӑма пулаҫҫӗ.

8. Ҫӗрпе усй курас правӑсене, тата вӑл правӑсем ҫёрпе усӑ куракансем 
ҫнне мен хунине Р. Х . С .  К . Респупликён саккунёсем, ҫак котексӑ, ӑн а  ӑн- 
даитарас, хушас тӗлёшпе тухнӑ саккунсем, ҫёр опцнсен прнкӑвӑрёсем, вы— 
р&нтн йӑласем (саккуна хирӗҫ пыманнисем) кӑтартса тӑраҫҫӗ.



1-МӖШ  ПАЙ.

Ҫёре бҫлесе усӑ курасси.
1-мӗш уйрӑм.

Ҫӗрпе усӑ курмалли иравӑ.
9. Р. X . С. К . Респупликён^и ҫынсем, ҫӗре хӑйсен аллине ӗҫлесе тӑрас 

•гекеннисем, пурте йадхуҫайстви ӗҫӗ туса тӑма ҫӗр илме пултараҫҫӗ, вёсен 
пурин те правӑ пур. Ку тӗлӗшрен арҫыннӗ, хёрарӑмӗ те, вирек мӗнле тӗнли те, 
кирек мёвле халӑх  ҫынли те пӗр тан. Ҫӗрпе усӑ курас текенсем вӑлҫӗре йе 
хӑйсем таракан  ҫӗр ощ рш^ен илеҫҫӗ, йе ҫӗр 'оркӑнӗсем аллищ;е ёҫлесе усӑ 
курмалли саппае ҫёр пулсан,— вёсещ ен  илеҫҫӗ. Ш ‘Щ

10. Ҫӗрпе усӑ куракан хӑйне пан ӑ правӑпа а) ҫӗр ошрш^е тӑрса, ҫав 
олфӑ ҫӗрпе мӗлле майпа усӑ курмалла тунӑ йӗркене пӑхӑпеа, йе б )ҫ ӗ р о п р н -  
| е  тӑмасӑр халӑхран уйрӑм ӗҫлесе тӑрса усӑ курма пуятарат.

11. Ҫӗрпе усӑ курма панӑ правӑн срокӗ ҫук; вӑл правӑна саккунта 
кӑтартн ӑ йӗркесем тӑрӑх  а н 'р х  пӗтерме нултараҫҫӗ.

• 12. Ҫёрпе усӑ курмалли правӑ ҫапла майсемпе усӑ курма ирӗк пара?:
а )  ҫӗре иёр вы рӑнта, йе темиҫе вы рӑнта ущаскӑн кастарса илме (куттӑр, 
отруп, тӗрдӗ вы рӑнта анан кастарса нлме), б) о щ ӑ  ҫӗрӗн^ен хӑйне тӳпе 
илме, тата  в) хадӑхӑн ӗҫлеме йурӑхлй ҫӗрӗсемпе халӑхпа пёрле ӗҫлесе усӑ 
хурма.

13. Акса, ҫулса таракан ҫӗр ҫине тупӑшлу савӑ^ӗ тавраш  лартма уйес- 
ри ҫёр оркӑнёсем ирӗк парсан анрах йурат.

14. Ҫӗнӗ ҫӗр у 'рскисем пе усӑ курма а) ҫав уҫаскӑсене ҫёр оркӑнёсем 
касса парсан; б) оггрсем ҫӗр парсан, тата  в) ирёк ҫӗрпе усӑ курка 
идеен права параҫҫӗ.

15. Ҫак £ӗре ҫӗр оркӑлӗсем ҫёрйёркелӳ правӗлӗсем тӑрӑх  касса параҫ- 
ҫӗ (11-мӗш пай), ҫӗр ощ исем— ошДн ҫӗр уставе правӗлёсем тӑрӑх, йе 
лрикйвӑр тӑрӑх  параҫҫӗ.

16. И рёк ҫӗрпе усӑ. курни тесе пйрмайах патш алӑх аллин^е тӑракан  
ҫёрпе харпӑр  хӑй вӑйёпе ӗҫлесе усӑ курнине калаҫҫӗ.

А с ӑ р х а м а л д и .  И рӗк ҫӗр мӗлле, тата ӑҫта хӑвармаллв 
Ҫӗрӗҫ Комиссариате кӑларнӑ инструкси тӑрӑх  пула?.

17. Кил ,§ленёсем салтака кайсан , вӗсене мопилисатснлесен, йе канаш - 
па халӑх  ёҫне туса тӑм а суйласан, вӗсене тивӗҫлё _ ҫёр рленсем слушпӑра 
лурӑлнӑ, ӗҫре тӑн ӑ  вӑхӑтра ҫав кил ҫин^ех тӑра?. Ӗҫлеме кайнӑ пулсан, ӑпа 
тнвӗҫлё ҫӗр, вӑл кайнӑ вӑхӑтран  ш утласа икё пусу ҫавӑрнӑш  хуншш (н а 
срок двух севооборотов) вӑл кил ҫин^е тӑра?; вӑл ҫав вӑхӑт иртсе кайсан тин 
киле таврӑнсан, ӑн а  саппас ҫӗр пулсан— ҫав ҫӗртен кӑларса памадла, ҫук 
пулсан—  ҫёре тепре валеҫнӗ 'вухне ощ фри ытти 'рен сем п е танах  памалла.

18. Ҫӗрпе усӑ курма пан ӑ п равӑ  ҫапла майсенце пётсе лара?: а) хӑйн е 
тивӗҫлӗ ҫӗре килри 'рен сем  хӑйсен ирёкӗпе пӑрахсан; б) кил хӑй хуҫайст- 
вине тытса тӑм а пётёмпех парахсан; в) тӗтӗм сӳнсен (кил вилсе пӗтсен); г) 
кид урӑх ҫӗре тӗппнпех куҫса ларса ӗлӗкхи вы рӑнта хӑй  тӗллён хуҫайствӑ 
тытса тӑма пӑрахсан; д) саккунта кӑтартнӑ, айаплӑ ӗҫҫемшӗн суттуса ҫӗрпе 
усӑ курас правӑна туртса илсен; е) пап палӑха, йе халӑха кирлӗ ӗҫҫемшӗн 
(ҫудсем тума, ҫӗр айӗн^ен тухакан хаклӑ йапаласене кӑларма, тата ҫавӑн 
нек ыттисене тума) саккун тӑрӑх  ҫӗр туртса илсен.

19. Ҫӗре тытас правӑна ирӗклӗн пӑрахас пулсан, килри р е н с е м  пурте 
пӗр шухйшлӑ, пулас пула?; ҫавӑн уииҫен вёсем хӑйсем тӑракан  ҫёр ощ ине,

—  б —



йе, ҫӗрӗ оп'§ӑ ҫӗрӗнтрж уйрӑм пулсан, вырӑнти ҫӗр оркӑнне сайавленн па- 
раҫҫӗ.

20. Ҫёрпе усӑ куракан хӑйне тивӗҫлӗ ҫӗре виҫӗ ҫул хушшн йӗркипе, 
каҫарма тивёҫлӗ сӑлтавсемсӗр, усӑсӑр вы ртарат пулсан, вӑл хуҫайствй пёт- 
се ларнӑ тесе шутланат; ҫакӑн пирки ҫӗр тытас права пбтнине х ӗ р  комиҫ- 
ҫисем шутласа татса параҫҫӗ.

21. Ҫӗрпе усӑ куракан ҫын хӑй пурӑннӑ вырӑнта хуҫайствӑ тытма пӑ- 
рахса ҫӗнӗ вырӑнта ӑрасна йӗркепе ҫӗр идее пурӑна пуҫланине куҫҫа ларнн 
тесе шутлаҫҫӗ.

22. Ҫӗре йёркене кӗртнё цухне, мелиоратсишӗн, ҫулсемтума, йе патш алӑх- 
па хадйх ёҫҫемшён камӑнне те пулнн ҫӗр нлмелле пулсӑн, ӑн а  ҫавӑн пиркн 
тунӑ правӗлсем тӑрӑх  илмелле (Щ -мӗш пай).

23. Ҫӗрпе усӑ куракантан патш алӑха, йе халӑха кирлё ӗҫҫемшён тунӑ. 
йӗрке тӑрӑх  пӗтём ҫёрне, йе пайне туртса илсен, йулашки йулнй ҫӗрёпе ху- 
ҫайств&на ты тӑнса тӑма йӑвӑр пулсан, туртса илнӗ ҫӗр вырӑнне ӑн а урӑх 
ҫӗрте касса памалда, ҫавӑн пирки пулнӑ сийеншён ҫӗр камран туртса ид- 
нӗ ҫыннине тӳлемелле.

24. Ҫёрпе усӑ куракан хӑйне тивёҫлӗ ҫӗр ҫин^е саккун тӑрӑх  ҫаксене 
тума пултарат: а) ҫӗрпе хӑй суйласа илнё майпа усӑ курма пултарат, мён 
тума йураманнинё ҫак Котексӑра кӑтартнӑ; б) пурӑнма, йе хуҫайствӑра кир
лё ҫуртсем туса вӗсемпе усӑ курма пултарат. Ҫӗрпе уоӑ куракан хӑйне ти- 
вӗҫлӗ ҫӗр ҫин^е кӳршёри ҫёрпе усӑ куракансен инттересне сийен тӑвакан  
йапаласем лартма, кирек мӗн туса хӑтлаима пултараймаст.

25. Ҫӗрне усӑ кураканӑн ҫӗрӗ ҫ ш г р  ҫуртсем, хуралтӑеем, акнӑ ты рӑ, 
тата ытти ӳсен йапаласем, пёр сӑмахпа каласан, ҫав ҫёр ҫшгҫе мён пуррн 
пӗтёмпех ҫав ҫёрпе усӑ куракана тивӗҫлё. Ч

26. Ҫӗр ошргсен, ҫӗрпе уйрӑм усӑ куракансен ҫӗр правине пӑссан, йе 
сакктна урлӑ тӑрса вёсен хуҫайствине тӗкӗнсен, ҫӗр комиҫҫисен (ҫӗрпе усӑ 
куракан ы йтнӑ тӑрах) правӑна пӑсни ҫин^ен тавлашу т а тӑ л и р е н е х  ҫёрпе 
усӑ. курас йӗркене, йе хуҫайствӑна йусаса йамалла.

27. Ҫӗре сутӑл идме, сутма, йе сутса хума, халаласа пама, йе салук 
хума йурамас?; ҫак тума йураман ёҫҫене тунӑ пулсан, вӗсене тӗрӗс мар, вы- 
р&нлӑ мар тесе шутламалла; ҫавсене туса айӑплӑ пулнӑ ҫынсене уколовни 
саккун тйрнх аййпламалла, кунтан пуҫне тата ҫав ҫӗре вёсен^ен туртса ил-

• медле.

П-мёш уйрӑм.

Ҫёре ӗҫлеме тара парассипе илесси.

28. Ҫёре хӑйсен адлипе ӗҫлесе нурӑнакан хуҫайствӑсем тӗрлё инкек, 
ш ар пулнипе (тырӑ. пулманнипе, ҫунса кайнипе, вы.рӑх вилсе хуҫӑлнипе, йе 
ҫавӑн пек ыттисем пулнипе) вӑйсӑрлансан, сухака тума хатёрсем, йе ӗҫлеме 
в щ Д х  ҫук пулсан, видсе, салтака илсе, мопнлисатсн туса, канаш па опту! 
ӗҫне тума суйланса, укҫа ӗҫлесе тупма хуҫайствӑран вӑхӑтлӑуа кайса, тата  
ытти майпа ӗҫлекенсем $акса ал ҫитереймесен, унащкад хуҫайствӑсем пётём 
ҫӗрне, йе пайне укҫалла, ҫимёҫле, йапалалла, йе урӑх майпа тара пама пул- 
тараҫҫё; тара панӑ '§ухне ҫакӑнти ста'М асен 'р кӑтартнӑ условисене асра 
тытмадла.

29. Т ара панӑ ҫӗр ҫин^е пӗр пусу ҫавӑрнӑш  хушши (севооборот) акса 
илме кирлё вӑхӑтлӑха тара  пама йура? (виҫӗ уйлӑ пулсан— 3 ҫула, тӑвагӑ  
уйлӑ пулсан— 4 ҫула, тата малалла та  ҫаплах; тёрӗс пусу ҫавӑрнӑш  ҫук пуд- 
сан— 3 ҫултан ытла мар).|



30. Тепле тёлсещ р (исключительные случаи) вулӑс ӗҫтӑвкомёсем хушни- 
пе тара панӑ срока ^ӑсма йурат, анцах икё пусу ҫавӑрнӑшён^ен ытла мар. 
Тёрёс пусу ҫавӑрнӑш  ҫук пулсан, 6 ҫуллӑхран ытла мар; ҫав срок иртсен те 
тара паракан ҫын ҫав тара панӑ ҫӗр ҫин^е хӑйӗссён хуҫанствӑ тытса тӑма 
пултараймаст1 пулсан, малашне ҫав ҫёре уйесри ҫӗр оркӑнёсем хуш нӑ тӑрӑх  
ав^ах  тара партарма йурат, ҫёр оркӑнӗсем хушмасан, вӑл ҫӗр вырӑнти сап- 
пас ҫӗр пулаТ; вӑл ҫёрпе вара ҫав 0Щ}ӑри ытти цленсем хӑйсене кирлине 
кура усӑ кураҫҫӗ.

31. Х арпӑр хӑй вӑйёпе ӗҫлекенсене ан^ах ҫёр тара илме йурат. Ху- 
ҫайҫтвӑри вӑйпа харпӑр хӑй ҫӗрён^ен ытлзшши ӗҫлеме мён $ул ҫӗр кирлӗ, 
ҫавӑн 'вухлё ант;ах тара илме йурат, унтан ытлашши ҫӗр никам та тара ил
ме пултараймаст.

32. Т ара токӑвӑрӗ, йе токӑвӑра малалла ҫӑсни вырӑнти вулӗҫтӑвком 
йе йалканашё рекистратси тусан тин вӑй идет; тара паракан хӑйён ҫӗрӗн 
ҫуррине ытла тара парат пулсан, ҫав ёҫе вулӗҫтӑаком рекистратси тӑва¥, 
ҫуррин^ен кайа пулсан, йалканашё рекистратси тӑват. Токӑвӑр условисем 
саккуна хирӗҫ пыраҫҫё пулсан ант,ах рекистратси тӑвакан оркӑнсем рекис
тратси тумасӑр тӑма пултараҫҫё.

33. Т ара токӑвӑрне хут ҫине ҫырса та, сӑмах вӗҫҫӗн те тума йурат; са
мих вӗҫҫӗн тунӑ токӑвӑра кӗпӗҫтӑвком (опёҫтӑвком), йе йалканашё -ренӗ 
умёнт,е икё йевӗн те (тара  параканӗн те, илекенӗн те) каласа кӑтартса *го- 
кӑвӑр кёнеки ҫине ҫыртарса хумалла.

34. Ҫёре тара паракан кил, урӑх ҫӗре пётӗмпех куҫҫа ларнӑ, йе урӑх 
ёҫе тытӑннӑ пирки хӑйёссӗн хуҫайствӑ тытса тӑма па$ах пйрахат пулсан, 
ҫӗре тара пама йурамаст.

35. Ҫӗре тара илекенё, тара  ток^вйрӗ тнрӑх, хӑй илнё ҫӗр ҫин^е тӑ- 
рӑшша, мадашнехине астуса ёҫлесе тӑма сӑмах парат, ҫав ҫёре урӑх ҫынна ни- 
кам а та пама пултараимасТ. Т ара панӑ вӑхӑтра ҫӗр тара паракан кил ҫпне 
ленкекен хырҫӑмарҫӑран, кулйнайран, тата халӑх хушшин^и повиннӑҫҫен^ен 
тара панӑ ҫёр ҫине мӗн ^ул ленкет, ҫавна тара  илекен ҫын тӳлесе тарат.

А с ӑ  р х а м а л л и. Т ара илекен ҫыннӑн ҫав ҫӗре аваялатас 
тӗлӗшпе м ӗнм ӗн. тумаллине, токӑвӑр ҫин^е каланине пӗтӗмпех усӑ 
кураймасан, тара паракан ҫынпа мёлле условисемпе, мӗлле май- 
семпе тӳлесе татӑдмадлине токӑвӑр ҫине пӗтӗмпех ҫырмалла.

36. Ҫӗр тара илекен 35-мӗш ста¥йара тума хушнисене тумасан, тара 
токӑвӑрӗн^и условисене тытса тӑмасан, ҫӗре тара параканӗ йе ҫӗр оркӑнёсем 
хушнӑ тӑрӑх  тара токӑвӑрне вӑхӑтсӑрах сӳтме йурат. Ҫавӑн пек ^ух тока- 
вара  сӳтес пулсан, тата ҫакӑн пирки тара параканпа илекене хуҫайствӑ тӗ- 
лёш ён рн  мёлле сийен пулнине ҫёр тавлашусем татмалли йёрке тарӑх  тумалла.

37. Т ара панӑ срок тухсан, тара панӑ ҫӗр, тата ҫав ҫёре аванлатас 
тӗлёшпе тара  илекенё мён тунӑ (ҫӗре сийен тумасӑр вӗсене ҫёртен уйӑрса 
илме^ май ҫук пулсан), пурте тара  параканнине таврӑнаҫҫё; тара парса нл- 
нӗшӗн, тата тара илекенӗ хай аванлатнип^ен усӑ курайман пулсан,— ҫавӑн- 
ш ӑн вӗсем пӗр пёринпе токӑвӑр тарӑх йе токӑвӑр ҫумне ҫёнӗрен хушша 
ҫырни тӑрӑх тӳлесе татӑлаҫҫӗ.

38. Тара условисемпе правӗлӗсене тӗрӗс _ туса тйнине астӑвае тата 
тар а  токӑвӑрёсем ҫштре каланине тытса тӑнӑ ^ух пулакан тавлашусене 
татса парас ӗҫ ҫёр комиҫҫийӗсем ҫин^е, т>уралатас тӗс пур токӑвӑрсене сӳ- 
тесси— сут ҫин^е.

—  8  -
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Ш-мӗш уйрӑм.

ХарпЕр х&й вййёпе ҫӗр ӗҫлесе тӑракан хуҫайств&ҫенр тара 
тытса ӗҫлеттересси.

39 Хӑй вӑйӗпе ҫӗрӗҫлесе тӑракан хуҫайствӑ ӗҫлеме вӑй, йе хатӗр 
ҫитменниие хуҫайствӑрн кирлё ёҫҫене вӑхӑтра туса тӑраймает пулсан, тара 
тытса ӗҫлеттерме пултарат.

40. Хуҫайствӑри ӗҫлеме пултаракан р ен сем  пурте хуҫайствӑри ёҫҫен^е 
тара кӗрӗтнӗ ҫынсемпе пӗр тан ёҫлесен антрпх тара тытса ӗҫлеттерме йурат'.

41. Тара тытса ӗҫлеттернӗ Т)ух йалхуҫайствинрг ӗҫе сыхлакан, тата 
норӑмлакан саккунсемпе хушусене йаланах тытса тйрсан ан^ах тара тытса 
ӗҫлеттерме йурат, урӑхла каласан, тара тытса ёҫлеттернё т)ухие ӗҫлекенсене 
сыхлакан саккуна пӑхӑнса тытса тӑмалла.

А с ӑ р  х а м  а л л и. Хӑйсен аллипе ҫёрёҫлесе таракан хуҫайс- 
твӑсент^ тара тытса ёҫлеттерессипе ӑна тӗрӗслесси ҫин^ен пра- 
вӗлсем Ӗ ҫ К ом иссариат Ҫерёҫ К о м и с с а р и а т е , тата Пӗтӗм Раҫ- 
ҫейри Прохсойуссен Канашӗпе килӗшше т&ват.

1У-ыӗш уйрӑм. *

Ҫ ӗ р о п  ̂ и.
( Ҫ ӗ р п е  у с ӑ  к у р а к а н с е н  о п р ) ,

1-мӗш сыпӑк.

Ҫӗр о п р н р  тӑракансем.
42. Ку тарантуряхи ҫёр опт,исснт,ен пуҫне ҫӗр ӗҫлесе тӑракан ком- 

мунӑсемпе ерттелсем, тата ирӗклӗн пӗрлешнӗ уйрӑм килсем, йе темиҫе кил 
пӗрлешше ёлёкхи о щ ӑр ан  тухса ларнисем ҫёр оп$и тесе шутланаҫҫӗ.

А с ӑ р х а м а л л и .  1. Ҫёр' оптрт ^икки йал 'р кки п е  пёр 
пек килмесен те пултарат1.

А с ӑ р х а м а л л и. 2. Йалхуҫайстви ёҫне тӑвакан коллек- 
тивсем, унта ҫёр ёҫлеме пултаракан ҫитӗн§е ҫитнӗ ҫын 15-рен 
кайа мар пулсан анг§ах, ҫӗр оп^и вырӑнне шутлаҫҫё.

43. Уйри ҫёрпе пёрде усӑ куракан килсем йаланах пёр оптД вырӑнне 
пзутланаҫҫӗ.

А с ӑ р х а м а л л и. Пёр йалӑн пёр пёринцен ҫӗрпе уйрӑм усӑ 
курса пурӑнакан пайёсем (кассем) уйрӑм ҫёр о щ д  тесе шутланаҫҫё.

44. Уйри ҫёр тёлёшён^ен тӗрлӗ оп^ӑра таракан кил ушкӑнӗсем, ҫаран- 
лӑхсем, кётӳ ҫӳремелли вырӑнсем, вӑрманлӑхеем, тата ҫавӑн пек ыттисем 
пёрле пулсан, ҫав пӗрле ҫиее тӑракан ҫёр тӗлӗшӗн-ҫен пӗр ҫёр ощ;и тесе 
шутланаҫҫӗ.

'45 . Хуҫайствӑри хӑшхӑш  ӗҫҫене тума темиҫе ҫӗр о н р  пӗр пёринпе 
килёшше пёрлешше пӗр ҫӗр опци тума та, оиҫӑсен сойусӗ тума та пудтараҫҫӗ.

46. Опт|ӑ ҫӗрёпе усӑ курас тесе ирёкрен килекен ҫӗрсӗр килсем опт>ӑ 
килӗшшен ан'вах ҫав ощга кӗме пултараҫҫӗ, ант>ах оп^ӑсен^е саккун хунин^еи 
ытлашши ҫӗр курӑнсан, ҫӗр оркӑнӗсем хушнипе ощА килӗшмесӗрех ҫӗнё 
килсем кёртме йурат.

47. О щ а кёрекен килсен^и ҫынсем (арҫынӗ, хӗрарӑмё, пысӑкки, пӗ|ӗкки), 
тата коллективсен (коммунӑсеп, ерттелсен) ^ленӗсем те,— пурте ощД р е -
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нӗсем тесе шутланаҫҫё; 18 'ҫула ҫитнисем (арҫынӗ, хӗрарӑмӗ), тата  хӑйӗссӗн 
хуҫайствӑ тытса тӑракан  килхуҫиеем, ҫав ҫула~'ҫитмен пулсан та, полноп
равии р е н с е м  тесе шутланаҫҫӗ.

4 8 . Ҫӗр овдин тӗрлӗ ҫӗрёсемпе усӑ курмалли йӗркине, тата ощ йн ҫӗрӗ, 
йе ҫӗрхуҫайстви тӗлёшӗпе пулакан ӗҫҫен иравёлӗсене опцӑ уставӗ, йе саккун 
хуш нӑ пек тунӑ прикӑвӑрсем кӑтӑртса тёраҫҫӗ.

49. Ҫӗнӗрен пулакан ҫӗр оп$исем- рекистратби тунӑ вӑхӑтран тин пуҫ- 
ланса кайаҫҫӗ. Ку т а р а н р е и  пулнӑ ҫӗр ощщсене, тата вӗсен$е пулнӑ улшӑ- 
нусене хунӑ йёрке тӑр ӑх  рекистратси тумалла.

А с ӑ р х  а м а  л л и. Х ӑҫан, тата мёлде йӗркепе рекистратси 
тумаллине Ҫӗр Комиссариате кӑларат.

П - м ӗ ш  с ы и ӑ к .  
Ҫӗр о п р н е  тытса таракан оркӑнсем.

50. Ҫӗр оп$ин ӗҫӗсене оп^ӑн полноправии р е н с е н  мӑн пуххи, тата 
вӑл суйласа хунӑ оркӑнсем туса, пӑхса тӑраҫҫё.

А с ӑ  р х  а м а л л и. Ҫӗр о ггр  $икки йалканашё риккипе дӗр 
пек килет пулсан, ҫӗр опци ёҫӗсене-йалканаш ё туса тӑрат, апла 
килмесен, опфӑн мӑн пуххи ҫӗр ӗҫҫене туса тӑма суйланӑ уполяо- 
м орӑнни сем  туса тӑраҫҫӗ.

. 51. Пӗтӗм ощ Дн ӗҫӗсене пурне те опцӑа мӑя пуххи татса пара?, вӗсем 
ҫаксем:- а) пухӑ о п р р и  тёрлӗ ҫӗрсемпе мӗлле йёркепе усӑ курмаллине тӑват, 
вӑд йӗркесене улӑштармалла пулсан улӑштарат; б) ҫёр уставне тӑват, кирлӗ 
пулсан улӑштарат, ҫёнӗрен хушмалла пулсан— хушат; в) ошҫйна ҫӗнӗрея 
ирёккён кӗме ыйтнисене, т а та  о п р р а н  ҫӗрпе тухас текенсене ӗҫ татса па
ра?; г) ҫӗре йӗркене кӳмелли ҫ и н р н , куттӑра тухассипе уйрӑм кастарасси, 
тата  ҫавӑн пеккисем ҫ и н р н  постановлени тӑва?; д) ҫӗрпе мёлле йӗркепе 
усӑ, курыалла тунӑ пек ҫёр валеҫет, йе танаш тарат; е) анасем хутӑш ^ухне 
пёр пек пусусем тӑвасси, в п ц ӑх  пёрле пӑхасси, тата  ҫавӑн пеккисем тӗлёш- 
пе пулакан ӗҫҫене шутласа татат; ж) пӗрле усӑ куракан ҫёрсене, тата 
ирӗк вы ртакан (халӑх) ҫёрсене хӑй  тытас тенӗ пек тыткала?; з) иртнӗ ста- 
?йара кӑтартнӑ пек уцолномотуӑннисене суйла?, тата  вӗсене пӑхса тӑмалли 
контроф йӗркине тӑват.

52. Одт,ӑра тӑракан  р е н с е м , 18 ҫултан кайа маррисем пурте, арҫынӗ 
те, хӗрарӑмӗ те, тата  хӑйӗссӗн хуҫайствӑ тытса тӑракан килхуҫисем, 18 
ҫултан кайа пулсан та, ощ ӑ, пуххине (54 ст.). пыма пулгарад?ӗ.

53. ОщДри килхуҫисем, йе килсен претставиттӗлӗсем о п р  пуххине 
ҫурри пухӑнсан, вӑл пухӑ саккунлӑ тесе шутланат; ҫӗрпе усӑкурас йӗркене тӑ- 
ьас, йе улӑш тарас ёҫҫем пирки пухӑра опт;ӑрп килсен претставиттӗлёсем виҫӗ 
пайран икӗ пайӗ пулсан, тата  оодӑри полноправии 'рен сем  ҫурриш рн кайа 
мар пулсан тин пухӑ саккунлӑ тесе ш утланат. Уйрӑм киллӗ мар о щ Д сен р  
(коммунӑсемпе ерттелсем) пухӑ саккунлӑ пулмашкӑн вактӗвек ёҫҫем пирки 
пулакан пухӑсенце о п р р и  полноправии р е н с ё н  ҫуррикирлӗ, ҫӗрпе усӑ кур
малли йёркене туяӑ, йе улӑш тарнӑ цухне виҫӗ пайран икӗ пайӗ кирлӗ.

54. Ҫӗрпе усӑ курас йӗркене тӑвас, йе удӑш тарас пирки пулакан ӗҫ- 
«ҫем пухӑри р е н с е н р н  виҫӗ п а й ӗ н р н  икӗ пайӗ сасӑ парсан пулаҫҫӗ, «ытти 
ӗҫҫем— нумайрах сасӑ  панипе пулаҫҫӗ. П ухха нынӑ кашни ҫын пӗр сасӑ ан- 
р х  пама пултарат.

55. Ҫӗр пирки пулакан ӗҫҫене татнӑ р х н е  пухӑ та, ҫёр о п р н  ытти 
оркӑнӗсем те ҫак К отексӑпа ытти вӑйри саккунсем (действующие узаконения)



тӑрӑх  ёҫлеҫҫӗ; о п р  йышӑннӑ устав, йе прикӑвӑр, йе вырӑнти йӑда т&рӑх 
та  ӗҫлеме йура?, а н р х  вёсем саккуна хирӗҫ нулмалла мар.

А с ӑ р х а м а л л и .  Ҫӗр о п р  саккунне тӗрёс тыгса тӑнане 
вулӗҫтӑвкомҫеы пӑхеа тӑраҫҫё.

56. Одт}ӑ пуххи тунӑ постановленисеяе пӑртаккул (прикӑвӑр) туса ҫыр- 
еа хумалла; пӑртаккул ҫине: ӑна хӑҫан, тата хӑш  вырӑнта туяине, пухйра 
пуррисея^ен миҫе ҫын килёшниие килӗшменнияе, тата ҫак ӗҫ тӗлӗтп е пулнӑ 
йапаласеяе, кирлӗреххисене кӑтартмалла. Ш ргаккул  ҫине пухӑвӑн прегҫв- 
таттӗлёпе ҫекрзттарё алӑ пуссан, йе пухӑра пулнисентщн ҫурри ыгда адӑ 
пуссан тин пӑртаккул ӗҫе кёме пултарат.

57. Ҫӗр оп§и хӑй а л л и н р  ҫӗр те йӗркелдӗ, тата кирдӗ йапалаш ӑн уоӑ 
яуряишӗн патш алӑх умёлгуе сӑмах тытат.

III - м ӗ ш  с ы п ӑ к .  

Ҫӗр опт;исен правиоемпе вӗсем ҫйне хун& ӗҫҫем.

58. Каош и ҫӗр о п р ,  опртря полноправии р ен сем  ҫурри ытла поста- 
яовлени тусан (бЗ-мӗшпе 54-мӗш ста?йасем тӑрӑх), ҫёрпе кивӗ йёрквпе усИ 
Еурма,та,ҫӗнӗ йӗрке йышӑнма та пултарат.

59. Х р еср н сен  ■ҫун ҫӗрёпе сутӑн илнӗ ҫӗр ҫинҫе пулса кайнӑ й ал 'ёсн а  
туса таракан  коллективсем те, ҫӗр хуҫисен ҫӗрӗ ҫ и я р  пулса кайнисем та 
(ҫав ҫӗре хал&ха тухнӑ хыҫҫӑн ҫӗр оркӑнёсем, йе Капаш сен Сйесӗсем хуш- 
н ӑ  тӑрйх халӑха валеҫҫе панисем), ҫӗрпе усӑ, курмалли йӗркене хӑйсец ирӗ- 
кӗпе суйласа илме нултараҫҫӗ. Ҫавнашкал коллективсенрн ҫӗрпе тухакая 
р е н с е н , коллектив пагш алйхран укҫа, йе йапаласем кӗтелле илнӗ пулсан, 
хӑйсене тивекен тӳпине тӳлемедде.

А с ӑ р х а м а д л и .  Коллектив пула-рея халӑха усӑ кур"ма 
валеҫҫе паман ҫӗрсем ҫин§е (сохоссен, хысиан ҫӗрӗсем, тёрдё 
уреш тени сен е, орканисатсисеяе, тата прэтириаттисене панӑ дёр- 
сем) пулса кайнӑ йал ӗҫне туса таракан  коллективсем йепяе усло- 
висем, правӗлсем тӑрӑх  пӗтмеллине урӑх правӗлсем кӑтартаҫҫӗ.

6 0 .' Ҫӗрпе усӑ куракан хӑйне тивӗҫлӗ ҫӗре каҫарма тнвӗҫлё салтавсем- 
сӗр усӑ курмасӑр тӑратсан, йе саккуяа пӑсса тара парсан, ҫӗр о п р  вӑл 
ҫӗре вӑхӑтлӑха, пёр пусу ҫав ӑр н ӑш ӗяр н  мала мар, унтан туртса илме пул
тарат. Ҫавӑн ^ухне пулакан тавлашусене ҫав тӗлӗкше ӗҫ пур ҫӗр- 
ӗҫлекенсем ш алӑпӑ панӑ тӑрӑх  ҫӗр комиҫҫисем пӑхса тухаҫҫӗ.

61. Ҫӗре н арр д атм ал л а  майпа хуҫайствӑ ты такан сен рн  (сӑмахран, 
ҫӗр валеҫессе кӗтсе ҫӗре, ҫӗнетмелди пур ҫи н р н ех , ҫӗнетмесӗр тӑракансем) 
ҫӗр о п р  тӑвас теянпе, йе ҫӗр оркйнЗсем пуҫласа йанипо ҫав ҫёрсене пӗр 
пусу ҫавӑрнӑш  иртес вӑхӑтлӑха туртса илме йура?, уя вырӑнне урӑх ҫӗрсем 
памалла мар; ҫак ӗҫе ҫӗр тавлашӑвӗсене пӑхакан  йёркепе тумалла.

62. Тӗтӗм сӳнсея, ҫав Котексӑра кӑтартнӑ тӑрӑх  туртса илнисен, хай- 
сем ирёклӗя пӑрахнисен, йе сутпа туртса илнисея ҫёрӗсем ҫӗр оп§и аллина 
кайаҫҫӗ.

63. ОнБ&ри пӗрлэ усӑ курмалли (валеҫмен) ҫӗрсене: кӗтӳ ҫӳремелли 
вырӑлсене, кӗтӳ ҫулӗсене, шывсоне, йурӑхСӑр ҫӗрсеие, тата ҫавӑн псккисена 
опцӑ хӑй тытса тӑрат.

64. Ҫӗр о п р  хӑй й а р п е  пурлйх илме, ток&вӑрсем тума, сугра щырама, 
-оӑмах тытма, т а т а  ытти у р е ш т е н и с е н р  ӗҫ тутарма пултарат.
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У-м ӗ  ш у й р а м.

Кил (ҫёрёҫлесе таракан хуҫайствӑ).
1-мёш сыпӑк.

Килре тӑракансем. -
05. Ҫемйе тёлӗшпе пӗрлешше йалхуҫайстви ӗҫне туса тӑракан уш кӑна 

кил тесе калаҫҫӗ. Кил пёр п ё д а н  ҫынран та  пулма пултарат (арҫынё, хёр- 
арӑмӗ пурӗ пӗр).

00. Килте пуррисем те (ҫак нгута ҫул сахаллисем те, ваттисем те к ё - 
реҫҫӗ), укҫа ёҫлесе тупма вӑхӑтлӑх  кайннсем те, саккунпа кил шутёшҫен тух- 
маннисем, кил тренӗсем тесе шутданаҫҫӗ. К ат^а  пырсан, киле кӗрсен, ы вӑл- 
лӑха, хӗрлӗхе илсен килре 'рен сем  нумайланаҫҫё, тухса кайсан, вилсен— т,а- 
каҫҫё.

А с ӑ р х а м а л л и . .  К а ^ а  пырса, киле кӗрсе, йе ывӑллӑхпа 
хёрлӗхе илее кнл $ленёсем хушшине хутшӑнннсем ҫав килти пер
ле усӑ курмалли ҫӗрпе, тата пурлӑхпа ыттисем пекех усӑ курма 
правӑ плеҫҫӗ, леше килӗн^и ҫёрпе усӑ курма правӑ ҫухатаҫҫё. *

07. Кид усӑ куракан ҫӗр, ҫуртсем, тата  хуҫайствӑри ӗҫлемелли хатӗр - . 
сем кил -ренӗсене,— арҫынне, хӗрарӑмне, мнҫе ҫултине пӑхмасӑрах,— пурне те  
тивӗҫлӗ.

68. Килхуҫи (арҫын йе хӗрарӑм) ҫав килӗн хуҫайствӑ, ёҫӗсем тёлӗш пе 
е и л  претставиттӗлё пулат, / '

69. Килхуҫи тӑрӑш ш а тытмасӑр кил хуҫайствине салатсан, т,ленсен с а -  
йавленй панипе, ҫав сайавленийе йалканаш ё тӗрӗслетсен, вулёҫтӑвком кил- 
хуҫине кӑларса ун вырӑнне ҫав килти урӑх ҫынна лартма пултараТ’.

70". Килйышра ҫула (ҫитӗнсе) ҫнтмен ■ренсем ашрах тӑрса йулсап, опек- 
к ӑ  саккунё тӑрӑх  йалканаш ё ҫав киле пеккун тӑват. %

71. Йил •ренӗеём (килхуҫи те) харпӑр хӑпне кирлӗ пирки парӑма кёр- 
сен, ҫав парӑма сутпа тӳллеттернё ҫӗре кил пурлӑхё кайма пултараймаст,

72. Каш ни киле, тата унта пулнӑ улшӑнусене йалканашё кил списки- 
сем ҫине рекистратси туса тӑрат, килйышри 'ренсем пе килхуҫине йарӗпе 
кӑтартат. Рекистратси туманшӑн 14 кун хушшинт,е вулӑсри ҫӗр комиҫҫине 
ш алапӑ памалла.

П-мёш сыпӑк.

Ҫӗрӗҫлесе тӑракан хуҫайствӑна (киле) уй&расси.
73. Ҫёр ёҫлесе тӑракан  хуҫайствӑна (киле) уйӑрса илмелле пулсан. кил- 

■ренӗсем (арҫыне, хёрарӑмне, миҫе ҫултнне пӑхмасӑр) пёрле усӑ курса тара
кан ҫёрпе пурлӑха уйрӑм усӑ курма уйӑрса илеҫҫӗ.

74. Килён уйрӑлакан р е н ӗ с е м  ҫёр ёҫлесе тӑракан  ҫёнё хуҫайствӑсем 
тӑваш ш йн уйрӑлаҫҫӗ пулсан, тата  ҫавсене тума пултараҫҫё пулсан а н р х  кил 
ҫӗрне уйӑрса илме йурат; ытти зухне кил пурлӑхне а н р х  уйӑрса илеҫҫӗ.

75. 18 ҫула ҫитменнисем, тата  икё пусу ҫавӑрнӑш  хушши ытларах кил 
хуҫайствине тытас ӗҫе хӑйсем ёҫлесе, йе укҫа тенкё парса йерменнисем ки
ле уййрса илме' пултараймаҫҫё.

А с ӑ  р х  а  м а  л л и. Салтака илнипе, мопилисатси тунипе, суй- 
ласа кёртсе патш алӑх ӗ ҫ ё с е н р  тӑнипе, ■ҫирлӗ пирки, ие вёренн& 
пирки хуҫайствӑ ёҫне йерменнисем ҫак етаМ ана кёмеҫҫӗ.
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70. Ҫӗрпе пурлӑха йапалан (в натуре) уйӑрса илеҫҫӗ, пурлйх тёлӗшӗн- 
'ҫен (гӗр тӗдёшӗн^ен йурамаст) йапала вырӑнне йапала шутлама йурат, тив- 
нӗ йапаласен хакне пӑхса йапаласемшӗя укҫа, йе ҫпмелди йапалаеем парса 
тӳлесе татӑлма йурат.

77. У йӑрнӑ 'Бухне пёрле усӑ курнӑ пурлӑха а н 'р х  уйӑрса илеҫҫӗ; 
килри ^ленсем харпӑр хӑй усӑ курма туйаннӑ пурлйх, ҫав нурлйха вӗсем 
хӑйсен вййёпе илнине кӑтартсан, тата вырӑнти йӑла тӑрӑх килрн каш нк 
^ленӗн судинкки тесе ш утлакад пурлӑх ҫав уййрмалли пурлӑх шутяе кӗмест.

78. Уййрӑднӑ 'ҫухне каш нинзех уйӑрлакансем вулӗҫтӑвкома рекистрат
си тума уйрӑлу ху§ё тйратаҫҫӗ; ҫав хут ҫине: а) килри 'ҫлеясем камсем, та 
т а  хӑҫан уйрӑласеи ҫин^ен кялӗшнине, б) уйрӑлакансем йҫти, тата хӑш 
анасене уйӑрса илмеллине; в) хӑш  пуряӑха, тата ӑна мӗлле уйӑрса илмел- 
лине; т) хӑҫая, тата мӗлле йёркепе уййрмаллине; д) уйрӑлма килӗшекенсем 
ҫаксенгҫен пуҫне тата урӑх мбдле условисём (саккуна хирёҫ пыманнисём) ту
ма кирлӗ тесе шутланисене кӑтартмалла, тата е) кндёшуре пулянсем алй 
пуснп пулмалла

7У. Ҫав уйрйлу хуҫӗ саккуна хирӗҫ пырсан ан$ах вулӗҫтӑвком рекно- 
тратси тумасӑр тӑма пултарат. Рекистратси туманшӑн 14 кун хупщ ин^е 
уйесри ҫӗр комиҫҫине шалйпй кӗртмелле.

80. Уйрӑлакансем уйрйлас тӗлёшпе килӗшше ҫитеймен пулсан, уйрйлма 
ы йтнӑ хута вулӑсри ҫӗр комиҫҫине йамалла; ҫапла ^ухне ёҫе ҫёр комиҫҫисея§в 
татсан, вӗсем ш утласа татви саккун' вӑйӗ илсен тин уйрӑлас ӗҫе вулӗҫтӑв- 
еом рекистратси тӑват.-

8 1 . Киле уййрса илнӗ ’вухне ҫӗртен. нуҫне пурлйха та уййрса илмеллв 
пулсан, ҫапла уйӑрйлнӑ кухне пулакан тавлашусене татас ёҫ ҫӗр комиҫҫи- 
сея  аллянке; ҫӗре уййрмасйр пёр пурлӑха ан^ах уйӑрса плнӗ кУхне пула- 
лсан тавлашусене халӑх суҫӗ татса параК

82. Хуҫайствӑсен ҫӗрӗсене уййрас пирки пулакан тавлашусене пӑхнӑ 
рухне, вулӑсрн ҫёр комиҫҫисем иуринцен малтан уйрӑлакан хуҫайствйн 
кленӗсене опт)ӑ аллин^е, тата вырйнти ҫёр оркӑкӗсем аллинце тйракан, ахац» 
выртакан ҫёр ҫине вырнаҫтарма май пурри-ҫуккине пӑхаҫҫӗ; ҫапла вырнаҫ- 
тарма май ҫук пулсан ант,ах хуҫайствӑн ҫӗрёсене уййрмалла тӑваҫҫӗ.

83. Уйрӑлса пулакан ҫӗнӗ киле тёп кил вырӑнӗнцен (плантинкен) ҫурт- 
йӗр ҫавӑрма ҫителӗклӗ ҫӗр паман пулсан, ошҫйн ӑна саппас выртакан ҫӗртеа 
ҫӗр парас пулат.

84. Ҫёре халӑхпа пӗрле ӗҫлесе усӑ курса тӑмалли нёрке пур оп^йсея^в 
ҫӗрсене уйӑрнӑ ҫухне, уйрйлакансен тупине мӗн кул ҫӗр тивнине халӑх ҫӗр 
валеҫнӗ 'йухне кунтан ҫӗр мён ^ул тивнин^ен пӗлеҫҫӗ, ытти тӗлсенке вырйн- 
ти ййла тйрйх ( вал саккуна хирӗҫ пымаст пулсан) пӗдеҫҫӗ. Уйрйлнй кухне 
килри кленсен, арҫынӑн та, хёрарймйн та, пёр тан правӑ пур.

Ш -мёш сыпӑк.

Хуҫайствӑсем (килсем) вакланса кайасеине карасей ҫин^ен.

85. Тӗпленсе кайнй хуҫайствйсем уй рӑлн й ' пирки ытла вакланса кай- * 
нипе накарланаҫҫӗ, пӗтеҫҫӗ; ҫавнаш кал уйрйлусем пуласран Кӗиӗрнери ҫӗр 
управленисем хут тйратнӑ тйрйх Кёпӗрне ӗҫтйвкомӗсене хуҫайствӑоене вак- 
ланш ш е р р а к а н  постановленнсем кйларма правӑ панй.' Мӗн султан вак пуд- 
малла маррине малган Ҫӗрёҫ Комиссариацӗ норйм тйваг. .

80. Вакланмалла мар иорймсене куттйрла, огрупла хуҫайствӑсен, кӑ- - 
тартнй норймран ытла вакланмалла маррисен, пурня те пӑхӑнса тймадла;

—  13 -
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ҫёр о п р н $ е  тӑракан хуҫайствӑсем ҫав норӑма пётём ош рпе, йе уйрйм кил~ 
еем прёклён ҫураҫҫа тӑваҫҫё; т у н ӑ д у х н е  иртнӗ ста^Йасев^и усйовисене ас- 
туса тӑмалла.

87. Килсем ваклавмалла мар йӗркене пётӗм оп^ӑшӑн ирӗклӗн йышӑ- 
иас тесен, сп-вӑри полновравни ^ленсен^ен 3 вайран 2 пайӗ (а/з) постанов- 
лени тӑвас пула?’. Ваклакланмалла мар вЗхӑт вёр пусу ҫавӑрнӑш ӗврен кайа 
йурамас?; уйрӑм килсем ҫапла тӑвас пулсан, ҫав ки дсев 'р  полноправии 
'Ҫленсем пурте ҫураҫуллӑ пулас пулагТ. Ҫапла тума ҫураҫннне вулӗҫтӑвком 
йёрке тӑр ӑх  рекистратси ту сан, вӑл  вӑй илет. Х алӑх йыш ӑннӑ йӗркепе ҫӗрпе усӑ. 
куракан опт;ӑсещ;е килсем вакланмалла мар туни ҫав ощДсене ҫӗр валеҫме, 
тата  ваклавмалла мар килсене тивекей ҫёрӗ халӑхӑннк пек улӑштарса тума

•^араймаст.
88. Ваклавмалла мар йӗркене йытиӑвнӑ килтен тухса кайакан р е и  

хӑйне тивёҫлӗ пурлӑхш ӑн укҫа, йе йапала тӳлеттерме пултарат. Ҫак тӗлӗш- 
не ҫураҫу ҫук пулсан. мӗн $ул тӳлемеллине ҫёр комиҫҫисем тӑваҫҫӗ, ант,ах 
ҫак тӳлев пёрле хуҫайствӑн виҫҫӗмёш п а й ӗн р н  мала пулмалла мар; к и л те -- 
йулаканни ыйтни тӑрӑх  тӳлеве татас срока 5 ҫул таравт^ен цӑсма йура¥, 
'§ӑснӑшӑн п р с р ӑ н  тавраш  хушмалла мар.

89. Х унӑ йёрке тӑрӑх  вудӗҫтӑвкомра рекистратси тумасӑр уйрӑлнӑ ху- 
ҫ-айствӑсен саккунра вӑй  ҫук; апла ^ухне хӑйсен ҫӗрӗпе иурлӑхне уйӑрнӑ 
хуҫайствӑсем ҫӗре йёркепе кӗрлнӗ р х н е  те, хуҫайствӑна тивекен хырҫймар- 
ҫа, налуксене, тата  повиннӑҫсене тӳлеттернӗ ■ҫухне те пёр хуҫайствй вы - 

рӑнне шутланаҫҫӗ.

У1-мӗш уйрӑм.

Ҫёрие усӑ курмалли йёркесем.
I-мӗш сыиӑк.

Тӗп йӗркесем.
90. Ҫёр о ш р н ^е  ҫёрпе ҫапла майсемпе усӑ курма йурат: а) халӑхла 

йёркепе (ҫёре валеҫҫе танаш тарса); б) уҫаскӑн уйрӑм кастарса илес йёркепе 
(килсем хӑйсене тивёҫлӗ ҫӗре анан анан. куттӑрсем, отрупсем кастарса плеҫҫӗ, 
ҫӗрӗсем 'ҫакмаҫҫӗ, хутшӑнмаҫҫё), тата  в) йулташлӑх йӗркипе (товарищеский 
способ). К у'йёрке ■ҫухне ощ йрй р е н с е м  йалхуҫайстви коммунисем, ерттелёсем, 
йе ҫёре пёрле ӗҫлемелли йулташлӑХсем туса пӗрле ӗҫлесе ҫӗртеп усӑ ку- 

раҫҫӗ.
А с ӑ р х а м а л л и .  .Опр, тёрлӗ йурӑхлӑ ҫӗрсемпе тӗрлӗ йёр

кепе усӑ курмалла тума пултарат, антщх кирлӗрех укотине мӗлле 
йӗркепе усӑ курмалла тунӑ, ҫавӑ тёп йӗрке тесе шутлана^.

91. Ҫӗр о ш р  пёр йӗркеие пӑрахса тепёр йӗрке йышйннй р х н е  ощ§й- 
ри кидӗшмен р е н с е м  хӑйсен ҫёрёсене ҫӗнёлле тӑвас текен сен р н  уйрӑм кае- 
тарса нлсе ёлёкхи йӗркепех йулма лултараҫҫӗ.

II-мёш сыпӑк.

Ҫӗрпе халӑхла йӗркепе усӑ курасси.
82. ҪӗрПе халӑХла йёркепе усӑ курса тӑнӑ р х н е  оп^ӑри кашни кил 

о щ Ь  аллинри ҫӗртен хӑйне тут;е илме пултараУ;^ оп^ӑри р е н с е н е .ҫ ё р  пӗр 
пек тивретмешкён, т^перен тивекен ҫӗр шутке ӳлӑштарма. ^ ак ар м а, йе а с -  
латма йура¥.
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93 Ҫӗрпе хадӑхяа йёркепе усӑ куракан оп^ӑсен^е ҫӗре пӗтём халӑхпа 
виҫҫе, йе хӑш  кижсен-ҫен ҫӗр кӑдарса теприсене хушса парса танаш тараҫҫӗ.

А с ӑ  р х а м а л л и. Хуҫайствисем ҫураҫмасан ҫӗре пӗр пусӑ 
ҫавӑрнӑш ӗн^е пӗрререн ытла жӑдарса, хупхса танаш тарма йура- 
нас!1, ӑна та пусӑ ҫавӑрнӑш  пуҫланас умён тумалла.

94. Ҫёре танаштармалли правӗлсене о п р  саккунпа килӗштерсе туса 
х Ш н  уставе ҫине ҫырса хура¥, ун ҫ и н р : а) оптуӑри мӗлде ҫӗрсене (тырӑ 
акмадли ҫӗрсем, ҫаранлӑхсем, тата ыттисем) валеҫмеллине; б) тӗрлӗ ҫӗрсене 
мёлле йетинитсйран (йатакран, ӗҫлекенрен, тата ытти ҫавӑн гекк и сен р н ), 
мӗдле пӑхса (ҫӗр пыршшёне, тырӑ пулнине, тата урӑх ҫавӑн пеккине) тайаш - 
тармаллине; в) миҫе ҫултан валеҫмеллине, тата г) халӑх ҫине хӑварнӑ ҫёр- 
не мӗлле майпа усӑ. курмаллине татӑклӑн кӑтӑртмалла.

95. Вырӑнти условисене, хуҫайствӑ ҫиҫтемисене пӑхса иётӗм кёпӗрни- 
пе. йе уйрӑм районӗпе ҫӗре мёлле йетинитсӑсем тӑрӑх  валеҫмеллине Ҫӗрӗҫ 
Комиссариате ҫирӗплетнипе Кёиёҫтӑвкомсем тума пултараҫҫӗ. Ҫавнашкал пос- 
тановленисем т у х а д а н  глгҫӑ хӑй ҫӗре мёлле йетинитсӑсем тӑрӑх валеҫмелле 
тунӑ, ҫавӑл тӑр&х пӗрре валеҫҫе танаш тарнӑ ҫӗре валеҫмелли йетинитсйсем 
ҫнн^ен Кӗпӗҫтӑвком тунӑ постановлени вӑхӑтсӑр тепӗр хут валеҫҫе танаш - 
тармах хушмасК

ПТ-мӗш сыпӑк. 

иҪбре урскӑн  кастарса илес йёрке.
96. У р е к а н  кастарса нлес йёрке тӑрӑх  ҫӗрпе усӑ курнӑ §ухне оп- 

тДра тйракан кашни кил ҫӗре уҫасвӑн кастарса илме пултарат; ҫав у р с к ӑ -  
еем а) кашни хирте анан анан, б) отрупла, йе в) куттӑрла пулма пултараҫҫӗ.

97. Анан анан у р ск ӑсем  кастарса идее ҫӗрпе усӑ курнӑ вухне пӗр 
ҫынӑн анисем ытти ҫынсен аниеем хушшин^е тӗрлӗ вы рӑнта пулаҫҫӗ.

98. Отрупла утдскӑсем кастарса илсе ҫӗрпе усӑ куряӑ ^ухне ҫӗрпе у с а  
кураканӑн пӗтӗм ҫёрӗ, йе пёр пек усӑ курмалли ҫӗрӗ (сӑмахран, уй анисем) 
вӗр вырӑнта иулат, кил вырӑнё йалтах пула!’.

99. К уттӑра тухса ҫёрпе усӑ курнӑ ^ухяе ҫӗрие усӑ кураканӑн кил ви- 
рӑнӗ те кастарса илнӗ у р с к ӑ р а х  пудат.

100. У'§аскӑн кастарса илсе усӑ курмалли йёркене хӑш  ош§ӑсен.§е ҫ ё р -  
йёркелӳ актисем, йе опт;ӑ хӑйӗн прикӑвӑрӗ тарӑх  тунӑ, тата кайран саккун 
тӑрӑх улшӑнман, ҫав о п р с е н р  а щ д х  вӑл йёрке пур тесе шутланат’.

101. У ^аскӑн кастарса илсе усӑ курмалли йёркене ҫёнёрен тунӑ зухне 
каш ни кидӗн ыӗн г§ул ҫӗр пулмаллине ҫӗр о ш рн  постановлениеем (прикӑвӑ,-* 
рӗсем) кӑтартаҫҫӗ, вёсем пуриншӗн те пӗр нек пулмалла; аҫта уҫаскӑн кас
тарса илсе усӑ курмалли йӗрке пур, вӑл ёщ ӑсещ щ  кашни килӗн мён пырш- 
шӗ (пысӑккӑш ё) уҫаскӑ пулмалли— вёсем мӗн т)ул ҫёрпе тавлашусӑр усӑ кур
са т ӑ п и н р н  паллӑ; ҫав утдскӑсем тӗлӗш ёнрн  тавлашу пулсан, ҫёр комиҫҫи- 
сем ҫак тӗлёшпе пур актӑсем тӑрӑх, ҫвитеттёлсем кӑтартнӑ тӑрӑх татса параҫҫё.

102. Анан у^аскӑсем кастарса илсе ҫӗрпе уса курнӑ 'уухне уйрӑм кил
сен уҫаскнсен вырӑнӗсемпе р к к и сем  патшалӑх, йе ощД ҫӗрне йёркене кӗрт- 
нё ’бухне, Йе патш алӑха кирлӗ ӗҫҫемшӗн ҫёре нлсен улшӑнма пултараҫҫё. 
К-унтан пуҫне тата ощДри полноправии р е н с е м  ҫурри ытла постановлени 
тусан, ҫёрпе усӑ курмалли йёркене аванлатнӑ тД’хне (анасене пысӑклатни, 
нумай пусуллӑ уйсем туни) ҫӗр о п р  уйрӑм килеея ҫёр у р с к н  р к к и сем н е  
вырӑнӗсене улаштарма пултарат. Куттӑрла, тата отрупла уҫаскӑсем ҫ и н р  
хуҫайствӑна аваилатнӑ йёркепе тытаҫҫӗ пулсан, ҫавсен уцаскисен вырӑнё- 
семие р к к и с е н е  вӗсем килёщмесӗр ҫёре йёркене кёртнӗ р х н е ,  тата  патш а- 
лӑхш ӑн пит кирлё пулсан аи§ах пӑсса улӑштарма йурат. Мӗнле хуҫайствӑ- 
сене аванлатнӑ теее шутлӑмаллине вырӑнсене пӑхса Ҫёрёҫ Комиссариате тӑват.
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1У-мӗш сыпӑк.
/

Ҫёре йулташлӑх йӗркнпе ӗҫлесе усӑ курасси.

103. Ҫёре йулташлӑх йӗркипе ёҫлесе усӑ курнӑ $ухне ош^ара тӑракан 
кашни $ленӗн, йулташлӑх ҫӗрӗн^ен хӑйне тӳпе уйрӑм ҫёр кастарса илмесӗр, 
йулташлӑх ҫёрне ытти рен сем п е  пёрле ӗҫлесе усӑ курма нравӑ пур.

104. Ҫӗре йулташлӑх йӗркипе ёҫлесе усӑ куракан ҫӗр оп роен е, унта 
ирӗклӗн кӗрекен ■ренсем тӑрӑш ш а ӗҫленипе лайӑхрах усӑ курас тесе йал- 
хуҫайствине малалла йама ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе тӑваҫҫӗ; йулташлӑха кӗ- 
рекен ренсе-м хӑйсем ӗлӗк усӑ курса тӑнӑ пур ҫӗрне те, йе хӑш йышши 
ҫӗрне ан^ах пӗрле усӑ курма пӗрлештереҫҫӗ, йе пӗтӗм йулташлӑхпа ҫёр яёр- 
ле кастарса нлеҫҫӗ.

105. Ҫӗре -йулташлӑх йёркипе ӗҫлесе усй куракан оп^ӑсен^е кашни 
р е и е  тӳперен мӗн ■ҫул ҫёр тивннне йе касӑмласа уйӑрса хураҫҫӗ (ҫӗре пёр
ле ӗҫлемелли ерттелсемпе йулташлӑхсен^е), йе касӑмласа уйӑрса хумаҫҫӗ 
(йалхуҫайс гви ӗҫне туса тӑракан коммунсеще).

106. Ҫёре халӑхпа пёрле ӗҫлемелли ерттелсемпе йулташлӑхсен$е каш 
ни ,р е н е  мӗн $ул ҫёр тивнине касӑмласа хурса йаланах ҫавнащ вал тӑратма 
та  йурат, кайран уйӑра уйӑра танаш тарма та  йурат.

107. Й удташ лӑх тумашкӑи 1) уБретиттедни прикӑвӑр (токӑвӑр), 2) ус
тав, тата 3) ҫёре кастарса илни ҫинцен актӑ кирлӗ. Йулташлӑха вӑхӑтдӑх 
анцах тӑвас  тесен, ҫӗре кастарса илнӗ актйпа устав кирлех мар.

108. Ут>ретиттӗлни прикӑвӑр (токйвӑр) ҫивгҫе а) йулташлйх мёя йатли- 
не, вӑлмён тумаллине (сатад асен е ); б) йулташ лӑха(ерттеле, коммуна) мнҫе ҫын 
кёнине, вёсен йарӗсене; в) йулташлӑх йӗркиие усӑ курма мӗн 'ҫул ҫёр пӗр- 
лештернине, йе пӗрле мӗн чул ҫӗр кастарса илнине, тата г) йулташлӑха кё- 
рекен кашни трене тӳперен мӗя ■ҫул ҫёр тнвнине (касӑмласа хураҫҫӗ пул
сан) кӑтартмалла.

109. Й улташ лӑх йӗркиллӗ ощ)ӑ,н уставе ҫин^е, унӑн йатне, вӑд хӑш  
вырӑнтине кӑтартнин^ея пуҫне, тата ҫаксене кӑтартмалха: а)ҫёнёрен керес те- 
кен ■ренсене йулташлӑха мӗлле йёркепе кӗргмелдине, тухас тевеясене мёл
ле йёркепе кӑлармаллине, б) ӗҫлемелли хатӗрсене мӗлле тыткаламаллиие, 
в) гҫленсем пӗрле мён -ҫул, мӗлле ӗҫлемеллине, ӗҫлемелли хатӗрсене 
тата  урӑх пурлӑха, г) ҫӗре пӗрле мӗлле йёркепе бҫлемелляне, тата йулташ- 
лӑх 'рен ӗсем  хуҫайствӑ ӗҫӗсен^е пепле ӗҫлемелли йёркесене, д)пӗрле ӗҫлесе 
тунӑ йапаласене мӗлле йӗркесем тӑрӑх  уйӑрса илмеллине, е) пӗрлехи (общий) 
мул (кӑпиттал) мӗлле тумаллине, ж) йулташлӑх пётес пулсан, мӗлле йёркепе 
пётмеллине, тата ■ренсем ҫаксенҫен пуҫне тӑвас тесе шутланӑ урӑх услови- 
сене правёлсене, саккуна хирӗҫ пыманиисене— кӑтартмалла.

..110. Йулташ лӑхран тухакан ■рен хӑй уята ӗҫленӗшӗн, хӑйне тӳпе 
пурлӑха пӗрлехи пурлӑха хӑварнӑш ӑн саплаттарма (тӳлеттерме) пултарат. 
Ҫавӑнпа пӗрлех тага тухса кайакан. ■рен, хӑй тухса кайнӑ^пирки йулташ- 
лӑха туна сийеншӗн йулташ.тӑх ӑна саплатарма пултарат. Ҫакӑн пирки 
пулакан тавлашусене ҫӗр комиҫҫисем татса параҫҫё.

А с ӑ р х а м а л л и .  А на ҫин^и тырра, тата ытти ҫимёҫҫеяе 
• пуҫтарса илиффвн $лен йулташлӑхрак тухса каӑсан, ҫавӑнтан 

хӑйне тӳпе ӗҫленине кура илме пултарат.

111. Йулташлӑх саккун ирӗк панӑ тӑрӑх  халӑхла йёркене, йе у§аскӑн 
кастарса илес йёркене куҫҫан, йе йулташлӑх пӗтсе ларсан, йулташлӑхри 
^ленсене мӗн $ул ҫӗр тивнине йулташлӑх уставё тӑрӑх тӑваҫҫё, уставра ҫак



-гӗлӗшпе кӑтартни ҫук пулсан, йулташлӑх ■реяӗсен мён пуххи тунӑ тӑрӑх 
тӑваҫҫё.

А с ӑ р х а м а л л и .  П атш алӑх хысяи ҫӗрё ҫин$е пулнӑ йал- 
хуҫайстви коллективӗсем пӗтнӗ цухне ҫӗр каллех йатшадӑх хыс- 
ни аллине кайат.

У-мӗш сыпӑк.

Ҫӗре халӑхпа пӗрле ӗҫлесси ҫин^ен.
112. Кашни ҫӗр ош рнцех ҫӗрпе усӑ курмалли мёлле те пулин йёрке 

пур: тырӑ акса пуҫтарса кӗнӗ гҫух пурин вӑйӗне ӗҫлеме ҫӑмӑлтарах пултӑр 
тесе полноправии р ен сеп Б ен  ҫурри ытла (53— 54 ст. тӑрӑх) постановленя 
тусан, ҫав йӗркерен пуҫне опт^ӑри пӗтӗм ҫӗре, йе унӑн пайне халӑхпа пер
ле ёҫлемелле тума йурат.

113. Ҫӗре халӑхпа пӗрле ӗҫлемелле тӑвассин условисене, йёркине ҫак 
ёҫе йерекенсен уставӗсем (прикӑвӑрӗсем) кӑтартса параҫҫӗ; вӑл устава ву- 
лӑсрн ӗҫтӑвакан комитгет рекистратси тйват.

114. Х алӑхпа пёрле ёҫлес текенсем сахалтарах пулсан, хирӗҫҫисем ну- 
майрах пулсан, ҫав лӗрле ӗҫлес текеннисем ыйтнӑ тӑрӑх  ошҫӑн вӗсене ҫӗр 
кирлӗ таран пӗр вы рӑна касса памалла. Каспӑ, ^ухне ҫӗр уйрӑм касмаллин 
правёдӗсем тӑрӑх  тумалла, ҫӗрпе усӑ курнӑ '§ух пёр пӗрне усӑлдӑрах пулас- 
сине асра тытмалла.

1 15 ..Х алахпа пӗрле ӗҫлесе тӑракан ҫӗрсем ҫӗр валеҫнӗ ҫухне ҫав ҫын- 
сен’вех йулаҫҫӗ, тата вӗсене тивекен ҫӗр валеҫмеллн йетинитсё,- тӑрах шутда- 
еан. халйхӗн^ен нумай пулсан та ^акарма й урам ас!

УИ-мӗш уйрӑм.

Халӑхла йёркепе усӑ, куракан оп^ӑсензе ҫӗре валеҫесси.
116. Ҫӗр валеҫес пулсан ҫёр о ш р  каш н и н р х  ҫакӑн пиркн прик&вӑр 

тават ; валеҫес текен -ренсем нумайрах пулсан, валеҫме йурат. П рикӑвӑр 
ҫинт>е: а) валеҫмедли ҫӗрсене; б) мёлле йетинитсӑран валеҫмеллине (йатакрая, 
еҫлекенрен, тата ыт. те); в) кашни килӗн миҫе йетинитсине; г) миҫе ҫуллӑх 
валеҫнине, тата д) валеҫяё т,ухне саппас ҫӗр йулсан, вӑл ҫёрпе мӗлле йёр
кепе усӑ курмаллине кӑтартмалла.

117. Вадеҫнӗ луухне валеҫмелли йетинитсӑна кура ощДри килсене пурне 
’ге пӗр пек танаш тарса памалла.

118. Ҫуртсем, ҫимӗҫ пах 'реем , сатсем, иҫём ҫырли сар сем , йе урӑх хак- 
лӑ  йапаласем йышӑнса тӑракан вырӑнсене хӑйсене валеҫме йурамас!, ан^ах 
вёссм йыш ӑнса тӑракан  ҫёре ытти ҫӗрсене виҫнӗ зухне кӑларса нлме йура!,

119. У сӑ курса тйраканнисем тӗпшшех аванлатнӑ у р скӑсем  (сӑмахран, 
шӑвармалли туни, йӳҫлёхе, шуреене типётни) валеҫнӗ ■ҫухне малтан усӑ кур
са  тӑнисем а л л и н р х  йудаҫҫӗ; апла хӑварма май килмест, йе вырӑндӑ мар 
пулсан, вӗсеяе урӑх ҫынсене пама йурат; а я р х  илекеннисен вёсеяе усӑ ку- 
райман тӑкакш ӑн тӳлемелле.

120. Опҫй ҫӗр валеҫмелди ҫ и н р н  тунӑ прикӑвӑрсеие вулӗҫтавком ре- 
жнстратси тусан, ӗҫне тума йура¥. Ҫӗр валеҫмелли правӗдсене тытса тӑмасан, оп- 
^ӑри ■ренсен правине пӑсеая, прикӑвӑр рекистратси тӑвӑнайм асӑр йула^; 
прикавӑра кайалла панӑ ^ухне прикӑвӑр ҫин^е саккуна хирӗҫ мёнмён тунн- 
л е  кӑтартса памалла, вара  ощДн ҫавсене йе йусамалла, йе валеҫесснне пӑрах- 
малла.

121. Сухаламалли ҫӗрсене (уй анясене) опцӑ йышӑннӑ пӑсу ҫавӑр- 
нӑш ё виҫё х у р е н  ҫаврӑнса илмесӗр валеҫме йурамаст.

—  17 —



122. Ощ>ӑ, хӑйӗн ҫӗрпе, тага  хуҫайствине аванлатнӑ йёркепе тытса усӑ 
курас тет н у ’гсан (вак анасеш рн  иысӑк анасем, уйа нумай пусудлй, тата 
ҫавӑн пеккнсене тумалла. пулсан), тата ҫӗре ирӗксӗр кӑларса илсен, опрйран 
тухса ларсан, тата  ҫӗре йёркене кӗртнё ^ух анҫах ҫӗре вӑхӑт ҫитмесёр валеҫме 
йтра^, унсӑрӑн йураыаст.

123. Ҫӗре пӗрре валеҫҫен тепре вал еҫи ц ен  кӑларса, хушса танаш тар- 
малла пудсая, кашнинт}ех (92-мёш статйари асӑрхамалли пекрех) прикӑвӑр 
тумалла, хӑш  килсен^ен ыӗн ^ул ҫӗр кӑларса хӑш  килсене хушша памаллине, 
тата мӗншӗн ҫавӑн $ул кӑларса хушнине прикӑвӑр ҫин^е кӑтартмаляа.

124. О щ ӑ, ҫӗре кӑлареа хуш са танаштармалди ҫин^ен прикйвӑр тусавг, 
ҫавӑвпа килёштермен р е я е е м  14 кун хушшинце ҫӗр комиҫҫисене ш алӑпӑ 
кёртмесен, прикӑвӑр тӑрӑх  ёҫе тума .йура!; ш алӑпӑ кёртсея, ӑна ҫёр пиркм 
пулакан тавлаш усене татмалли йӗрке тӑрӑх  пӑхса тухмасӑр ёҫе кёртме 
йурамаст.

У Ш -м ӗш  уйрӑм.

Кил вирӑнб (плантй) ҫӗрӗсемпе ҫаранлйхсем.

125. Каш ни кид йал лармалди вырйятан кил вырӑнлёх ҫёр илме 
пултараТ

126. Ҫӗр валеҫесси валеҫмелли йетинитсӑсем ҫин^ен ҫырнӑ правӗдсея 
$ии$ен кил вырӑнӗсем тӗлӗшӗн^ен хӑват ҫук; усӑ кураканнисем кк- 
лӗшмесёр ҫав г р с к ӑ с е н е  танаш тарас тесе валеҫме, касса илме, урӑх вы рӑна 
куҫарма йурамас¥.

127. Кил вырӑнёсем йалсенре мён пыршшӗ пулмаллине оггҫӑ тӑват; 
ҫакӑн пирки ошҫӑри полноправии 'рен сен ^ен  ҫурри ытла постановлени ту
ма,ы а ; кил вырӑнӗсем пур килсемшӗн те пёр пек пулмалла. Кил вырӑнӗ ыт- 
лашши пулсан, ҫавӑн  '$ухлӗ ҫӗр урӑх ҫӗртен тытса, кайа пулсан, хуш са 
парса пӗтӗм халӑхш ӑн йыш ӑннӑ норӑмпа танаштармалла; ҫапла танаш тӑрнӑ 
$ухне ҫёр тӗсне (мёллнне) пӑхмалла.

128. 1Тӗ?ӗкрех кил вырӑносене хуш ш а пама, тата ҫёнёреи кил вырӑнё- 
сем тума 01г§ӑ ыттй ҫёртен ҫёр илсе йал вырӑнлёх ҫӗре пысӑклатма пултарат.

129. К уттӑра, йе выҫҫёлккӑна тухса ларакан килсем ёдёвхи кил вы рӑ- 
нёсемпе йалта виҫӗ ҫул т а р а н р е н  усӑ курма пултараҫҫӗ, ҫав вӑхӑт иртсея 
вӑл уваскӑсем ошҫа, йе уйрӑм килсене кайаҫҫё.

130. Ош§ӑ усӑ курса тӑракан  ҫаранлӑхсене сухалдмалли ҫӗрсене валеҫ- 
нӗ йетинитсӑсем тӑрӑхах,. ӑн а  вадеҫнӗ пекех валеҫмелле, пёр отгррах суха- 
ламалли ҫёрпе ҫаранлйхш ӑн тёрлӗ валеҫмелли йетинитсӑсем тума йурамаст; 
«ймахран, уй ҫӗрне йатакран, ҫараплӑхсене вы ^ӑхран валеҫме йурамаст

А с ӑ р х а м а л л и. Тепле тӗлсент,е вырӑнти ӑрасна условисе- 
не кура ҫаранлӑхсене валеҫмелли срок тума Кёпёҫтӑвкомсеке 
права пан ӑ.

131. У сӑ куракансем, ошҫа йе уйрӑм килсем, ҫаранлӑхсене тӗш ш пех 
аванлатнӑ пулсан (сӑмахран, ш урлӑх ҫёрсене типӗтни, тата ҫавӑн пек урӑх- 
хисене ту ни), ҫав  ҫаранлӑхсем вӗсен$ех йулаҫҫӗ, ҫёре валеҫҫе танашт.арнӑ, 
йе ҫӗрйӗркеленӗ "вухне пӑртак кӑларса нлеен, ҫӗрне илекеннисен вёоене усӑ 
курайман тйкакш ӑн тӳлемеллӗ.

132. О пцӑаллиш р ҫаранлӑхсен ■ҫиккине, тата ҫаран хуҫайствине отрупла, 
йе куттӑрла г§аскӑсем ҫин-ҫе оп^ӑран уйрӑм тытса тӑракан ки ж ен  ҫаран- 
лӑхёсен тртккине ҫӗрйёркеленё ^ухне ан^ах улӑштарма йураК
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133. Ҫаранлӑхсене аванлатмаш кӑн халӑха мӗлле майсемпе хӑрӑш тарас- 
«ъ, тимлеттересси ҫин-ҫен постановденисем, теплён каласа кйтартаван пра- 
вёлсем кӑларма Еӗпёҫтӑвкомсене правӑ панӑ; малтан ун ҫин^ен Кӗиёрне- 
ри ҫёр управленисеы ёҫ тӑратаҫҫё.

1Х-мӗш уйрӑм.

Ҫӗре хал&хран уйрӑм кастарса илесси.
134. Ҫёрпе халӑхла йёркепе, тата аяан  уҫаскӑсем кастарса идее усӑ 

куряӑ '^ухне кашни кил уйрӑм, йе темиҫе кил пӗрле, ощД килӗшшен, ҫёрпе 
уей курса тӑракан кивӗ йёркене пӑрахса кирек мӗнле вӑхӑтра та. ҫӗре уйрӑм 
кастарса илсе, хадӑхран урӑх вырӑна тухса дарма пултараТ.

135. Ҫёре тёппипех валеҫҫе танаш тарнӑ ^ухне опт^ӑри темиҫе кия пёр
ле, тата уйрӑм килсем те, ои§ӑ килӗшмесӗрех онт}ӑран тухса ларма, тата  
валеҫнӗ ■ҫухне мӗн т;ул ҫӗр тивнине кура хӑйсене тивекен ҫӗре уйӑрса илме 
пудтараҫҫӗ; ҫавӑн 'ҫухне ҫӗр пахине, паха маррине пӑхса танаш тарса 
хасса памалла. Ҫав уйрӑм кастарса илнӗ ҫёр ҫин^е кирек мёлде йёркепе те 
усӑ курма йураЕ

136. О щ ӑри ҫӗре тӗпшгаех валеҫмеп, 1е такаш тарман кухне те х а- 
дӑхран уйрӑлса тухса ларма йурат, ант}ӑх апла тумашкӑн тухса ларас те- 
кенсем оп^ӑри килсен пилёккёмӗш (У5) пайӗн^ен кайа пудмалла мар (сӑмах- 
ран, 250 кил ы тларах о ш р р а  ' тухса ларас текенсем 50 килтен кайа мар ч 
пулсан, тухса ларма йурат). Лха.р выртакан, йе уйрӑм тӑракан ҫёр ҫине, 
ощД килӗшмесёрех килсем кирек мён вӑхӑтра та  тӳхса ларма пултараҫҫё 
(ҫакӑн пирки иётём ҫӗре валеҫмелле кнлмесен).

137. Килсем оп^ӑран тухса дарнӑ 'вухне кан ш ш грх  ҫёр танаштармадли 
йетинитсӑ, (йатакран, ӗҫлекерен, йатран, йе урӑхла) тумалла, вара оиҫӑран 
тухса ларакан килсене ҫӗр мён ^ул тивнине танаштармалли йетинитсӑсем 
тӑрӑх  шутласа татса памалла. Танаштармалли йетиннтсӑ пур йьшппи ҫӗр- 
еемшӗн те (ана ҫёрёшӗн, вӑрмӑн ҫӗрӗшён, тата ыт.) пӗр йетинитсах пул- 
малла, тата оптуӑран тухаканнисемшён те, йулаканписемшӗн те пёр пек 
нудмаяла.

138. Ҫёр уйрӑм кастарса плнӗ цухне икё йенне те, ощДра йуяаканни- 
сене те, оп-ҫӑран тухаканнисене те, ҫӗрпе усӑ курасси аванрах пулнине пӑх- 
малла; урӑхла каласан, анасем пёр иӗрнн хушшин^е ан пул 'рйр, ытла ка
тара ан пултурр, пёрин ҫёрӗ тепрнн ҫёрё ҫине савӑл пек пырса ан кӗтӗр, 
тщкисем тӳрё, аван, шыв ҫулӗ— ҫывӑх путӑр, тата ҫавӑн пеккисене ыттисеае 
те астумалла.

139. Ҫёр о ш р  пёр йеркене пӑрахса тепӗр йёркене йышӑнсан, ҫавӑк  
|у х н е  халӑхран уйрӑм кастарса нлес текенсене иртнӗ статйасем тӑрӑх  ҫёр- 
уйрӑм панӑ пулсан, ун хыҫҫӑн уйрйм кастарса идее текенсем татах ту- 
нӑнсан, ҫав тухса ларни халӑха ҫӗре вӑхӑтсӑр валеҫмелле тумасав, 
тата халӑх кнлёшшен ан^ах тухса ларма йурат.

140. Опцӑран тухса ларнӑ ^ухне те, халӑхпа ҫёр валеҫнӗ т>ухне те ҫак 
Ёӗркене тытса тӑмГалла:

а) пур ыйтусене те малтан о п 'р н  мӑн пуххи сӳтсе йават;
б) тавлашусем, шалӑпӑсем ҫук пулсан, сшр! постановденине уйесри ҫӗр 

управлени рекистратси тунӑ хыҫҫӑн, ӗҫе кӗртме йураТ; уйесри ҫӗр управле- 
еин ҫавнашкал ӗҫҫене ёҫ пырсан 14 кун хушшшгде пӑхса тухмалла;

в) ҫёр пирки тавдашусем тухсан, килӗшмеинисем оп-щӑ постайовлени 
ҫине ҫёр тавлашавӗсене пӑхмалли йӗрке тӑрӑх ш алӑпӑ пама пултараҫҫё; ӗҫе 
тӗппнпех пӑхса тухса татса парсан тип ҫёр управлени рекистратси тАваг.
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Х-мӗш уйрӑм.

Еҫлесе усӑ курмалли ҫӗрсене ҫирӗплетессипе йӗркелёеси.
141. Вулӑссем, йалсем. ытти йалхуҫайстви пёрлешёвӗсем усй курса т а 

ракан пур ҫӗрсем те, тата халӑха валеҫҫе памалли ҫӗрсенден^ ҫӗр оркӑлӗсем, 
йе канашсен сйесӗсем (вулӑсри, уйесри, кӗпёрнерн) постановлени тунӑ тӑрӑх 
аан ӑ  ҫёрсем ҫӗре ёҫлесе усӑ, курассин тӗп саккунё тухнӑ кунтан (1922 ҫулти 
ҫу уйӑхӗн 22-мӗшӗнҫен) пуҫласа усӑ куракансем ҫумйе йаланах ӗҫлесе усӑ 
хурма ҫнрӗпленеҫҫё.

142. Ҫав вӑхӑтранах шутласа вулӑспа вулӑс, йалпа йал хуш ш п н р  дер
евне |ирёксӗрлесе танаш тарма йурамаст; малашне ҫӗре йёркене кӗртес ӗҫе 
зак  анасене, катари анасене, тата ҫавӑн пеккисене иӗтерсе халӑха усӑ 
хурма аванрах  пулмашкйн ану,ах тума йурат.

143. Х ӑш  районсенҫе йалсем, пбрлешӳсем хушшшгде ҫӗр йӗрки пӑтрав 
мар, уита ҫӗр оркӑнӗсӗм ҫӗре рекистратси ан^ах туса тухаҫҫӗ; усӑ куракан 

•ҫӗрсен ■ҫнккисене, пыршшёне паллӑ тйваҫҫӗ, халӑха ҫавӑн парки хутсем (ток- 
хумӗнтсем) параҫҫӗ.

П-МЁШ ПАЙ.

Худа ҫбрёсемпе иатшалӑх пурлӑхён ҫёрёсем.
1-мӗш уйрйм.

Хула ҫӗрӗсём.
144. Ҫак Котексӑ тухнӑранпа хула ц и к к и н  щал й ен |и  ҫӗрсем пурте 

хула ҫӗрӗ тесе шутланаҫҫё. Кунтан пуҫне тата вулӑс ҫӗрёсем, малалла- ка- 
тартнисем, хуласем усӑ, курса тӑма вӗсем- ҫумне. ҫирёпленеҫҫӗ. Вулӑссенҫен 
ҫӗр илсе ҫӗнӗ -р к ё  туса хула террптторине сарма йурат, ӑва  146-мёш ст. 
хатартнӑ. йӗркесем тӑрӑх  тумалла.

145. 1922-мӗш ҫулӑн ҫурла уйӑхӗн 1-мёш к у н ё ^ е н  хула канаш ӗ пахеа 
т&нӑ ҫӗрсен (ҫуртйёр лартнисен те, ларманисен те) тулаш ёхгр крамё хула 
|и к к и  тесе ш утланаЁ Хула $икки ҫумён-р тул йен^н ҫӗрсене, ёлёк хула ҫӗрӗ 
лулнисене, вӗсемпе хрес^енсем, йе хулари ёҫлекеясен орканисатснйӗсем усӑ 
нурмаҫҫӗ пулсан, хула •ркки н  ш ал йелгре тесе шутламалла.

А с ӑ р х а м а л л и .  1. Пётём хула ҫӗрӗн, йе пайён ■рккине 
ҫӗр ҫине, йе план ҫине тумалла пулсан, хула канашё, йетаврари  
халӑх сайавлени тунӑ тӑрӑх ҫӗрйёркелӳ ӗҫне тумалди йбркесемпе 
тумалла.

А с ӑ р х а м а л л и .  2. Ҫак паракрахра катартнӑ хула 'ҫикки- 
сене тӑвас ӗҫҫене ытти ӗҫҫенҫен малтан тумалла.

146. Х улана аслатас пирки хула 'ҫиккине улӑштарса ҫӗнӗ 'цикӗ тумал
ла нулсассан, ҫавӑн ҫин^ен ӗҫ йе хула канаш ӗ, йе П атш алӑхри Ӗҫҫен 
Комиссарна^ё пуҫласа йараЁ  Ҫёнӗ хула ■ркки тӑвае ӗҫе ҫӗрйӗркелӳ пра- 
вёлёсем тйрӑх тӑвас пула?’. Ӗ ҫ  ҫураҫуллӑ пулмасан Тёпёҫтӑвком Преҫнтиумӗ 
татса парах. Ҫёнӗ худа ■ркки тӑвас пройектӑна, ҫирёплетяӗ хыҫҫӑн, ҫӗр 
пркӑнёсем ӗҫе кёртеҫҫё.

147. Х ула ^иккинҫен шалти ҫӗре мӗлле йӳяеҫтермеллине ӑрасна сак- 
яунсем вӑтартоа параҫҫё. Ҫӗр оркӑнӗсем ытти ҫӗрсем тӗлешӗнт,ен кирек мӗя 
хума хушни хула ҫӗрӗсене тёкёнме пултараймаҫҫё.

А с ӑ р х а м а л л и .  Ҫак ста?йара кйтарнӑ саккунсемпе пра- 
вӗлсене П атшалйхри Ӗҫҫен Комиссариа-ҫёпе Ҫӗрӗҫ К ом и ссари ат  
туса параҫҫӗ те, вӗсене Тӗпӗҫтӑвком Преҫнтиу^ӗ кӑлара?.
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148. Хула 'р к к и  тулаш ёш р пур ҫёрсем те, вёсемпе кирек кам усӑ ку
рах пулсан та, вулӑс территторине кӗреҫҫӗ, вӗсене ҫӗр оркӑнӗсем пӑхса тӑ - 
раҫҫӗ, вӑл ҫӗрсем Ҫӗр котекси тӑрӑх  тунӑ постановленисене пӑхӑнаҫҫё; ҫав 
ҫӗрсен^ен хулари коммуна^нӑ претпрйаттисем (еовхоссем, ш ӑварса тӑвакан 
уйсем, вотопровотсем, тата ҫавӑн пеккисем) усӑ курса тӑракан ҫёрсем ҫав 
претприаттисем ҫумне ҫирӗпленеҫҫӗ.

149. К ом м уна.рӑ управлени шутне кёмен уҫрештенисемпе претприат
тисем усӑ курса таракан хула гр к к и  тулашён’р  ҫёрсем, ҫав уцрештенисемпе 
претприаттнсене саккун тйрӑх панисем, вӗсем ҫумне ҫирёпленеҫҫӗ; хула ҫын- 
нисене йалхуҫайетвилле ӗҫҫем туса тӑрса усӑ курма саккӳн тӑрӑх  панӑ дёр- 
сем ҫӗрпе усӑ ‘ курмалли нёркееем тӑрӑх усӑ курма вёсен аллнн^е йулаҫҫӗ; 
ҫав  ҫӗрпе усӑ курас тӗлӗгарен вӑл ҫынсем пӗрлешше ҫӗр опци тӑваҫҫё.

150. Малашне хула тршкине кӗрес ҫёрсем ҫине ҫуртйӗрсем йӗркесёр ҫа- 
вӑрӑссп ан 'пултӑр тесе, хула канашшене ҫав хула тртккп тулашӗн^и ҫӗрсем 
ҫине те ҫуртйӗр тутармалли плансем тума, правӑлсем кйларма правӑ панӑ.

Ҫав плансемпе правёлсене- хунӑ нӗрке тӑрӑх  ҫнрӗплетннпе халӑха ун 
ҫннцен пӗлтернё кунтан пуҫласа, плансемпе иравёлсене урлӑ пыракан ҫӗнё 
ҫуртсем тума та. ӗлӗк тунӑ ҫуртсене аслатма та йурамаст, вӑхӑтлӑх, ҫӑмӑл 
ҫуртсем аирах тума йуратч Малта кӑтартнӑ плансем тӑрӑх  ҫӗре хулана 
памалла пулсассӑн, ҫав тунӑ ҫуртсемпе аслатна ҫуртсене тӑваканнисен вӑ- 
йӗпе куҫарттармалла.

151. Хула р :к к и  ҫумӗнри ҫӗр ҫине ларса тула пуҫласан, йе коммуна^- 
н ӑ уҫрештенисемпе претпрпаттисем йышӑнса пӗтерсен, ҫав ҫӗрсене хула 
т; кки ӑшне кӗртмешкӗн рикке куҫараҫҫӗ; вӑл ёҫе ҫёрйёркелу ӗҫӗоене тӑва- 
кан йӗркепе тӑваҫҫӗ. Ҫак саккунра кӑтартнӑ тӗлсенре (случаи) дёрйёркелӳ 
ёҫне тунӑ ҫёре хула канаш ӗпе вуӗҫтӑвком претставиттӗлӗсене, ҫак ёҫ тиве- 
кен уррештенисене, орканисатсисене, претприаттисене, ҫёр оприсене, тата 
ҫёрпе уйрӑмӑн усӑ куракан ҫынсене рснмолле.

152. Ҫак уйрӑмри постановленисем хула йевёрлӗ тесе ш утлакахан пур 
йалдем ҫине те сарӑА ҫҫӗ.

153. Ҫӗрӗҫ , Комиссариарёпе Патшалӑхри Еҫҫен Комиссариатйе пӗр 
пӗриБпе' ҫураҫҫа ҫак саккуна ӗҫе кӗртес пирки правёлсем, инструксисем 
кӑларма праЕӑ панӑ.

11-мӗш уйр&м.

Патшалӑх пурлӑхбн ҫӗрёсем.
1-мӗш сыпӑк.

Тӗп йбркесем. ^
154. П атш алӑх пурлӑхӗн ҫӗрёсем шутне уйрӑмӑн ёҫлесе тйракансене, 

пӗрлешӳсене, хуласемпе хуласем йевӗрлӗ йалсене усӑ курма панӑ хы ҫҫӑн 
пӑтш алӑхӑн ҫёр хонтӗнре йулнӑ ҫёрсем пурте кӗреҫҫё.

1о5. П атш алӑх пурлӑхӗн ҫёрӗсем шутне вӑрман айёнри, ту айӗн^ен 
кӑлармалли йапаласем айӗнри, рукунҫулсем, крепӑҫҫем, тата вӑрҫӑш ӑн тунӑ 
ҫавӑн пек йапаласем айӗнри ҫӗрсем кӗмеҫҫӗ. Ҫав ҫӗрсем давнашкал ветӑм- 
ствӑсен управленисем аллнвре тӑраҫҫе.В ӑл  ҫӗрсене мёншён йышӑннӑ, давӑн- 
ш ӑн кирлӗ мар пулсан, вӗсем патш алӑх пурлӑхӗн ҫӗрӗсем шутне кёреҫҫӗ.

А с а р х а м а л л и: Сиетсиа.^нӑ ёҫҫемшён ҫёр касса парас 
пулсан, тата вӗсене патш алӑх пурлӑхӗн ҫёрӗсем шутне кударас 

. пулсан, ӑна ҫёрйёркелӳ ёдӗсем тумалли йӗркесем тӑрӑх  тӑвас ну- 
лат.



156. Патш алйх пурлахён ҫӗрӗсем шутӗнре ҫапла ҫӗрсем пур: а) канаш  
хуҫавстйисем (совхоссем); б) тупӑшлӑ статйа ҫӗрӗсем (вӗсенри ҫӗр ураскиое- 
не ӗҫлесе усӑ, вурма, хуҫайствӑсем тума параҫҫӗ), тата в) патш алӑхӑн сап- 
пас ҫӗрӗн никама та  уеӑ курма паман ураскисем. ^

157. П атш алӑх пурлӑхӗн ҫӗрӗсене Ҫӗрӗҫ Комиссариате, тата унӑн ор- 
кӑнӗеем пахса тытса тӑраҫҫӗ; ҫав ҫӗрсем ҫинре йе тӳрех хуҫайствйсем туса 
усй кураҫҫё, йе вӗсене ӑрасна йӗркесем тӑрӑх  патшалӑх, халӑх орканисат- 
сисене, уррештенисене, претприаттисене, йе уйрӑм ӗҫлесе тӑракансене усй 
курыа параҫҫё. *

А с ӑ р х а м а л л и :  П атш алӑх пурлӑхӗн ҫӗрӗсене патш алӑх 
уррештенисене, орканисатсисене, претприаттнсене, тата уйрӑм 
ӗҫлесе тӑракан ҫынсене мӗлле йёркепе, условисемпе, тата мӗя вӑ,- 
хӑтлӑха памаллисене Ҫӗрбҫ Комиссарнарӗ туса Х алӑх Комиссарӗ- 
сен К анаш ӗ ҫирӗплетнӗ ӑрасна правӗлсем кӑтартаҫҫӗ,

158. Щ тш адӑх  пурлӑхӗн ҫӗрӗсене ҫӗрӗҫлекенсене, тата вёсен пӗрлепш- 
вӗсене (ҫӗрсӗррисене, сахал ҫӗрлисене ҫёр парса, ҫӗнӗ ҫӗре куҫарса) пӑрма- 
йах уса курма парса пынӑ майӗпе вӗсене патш алӑх пурдӑхён ҫӗрӗсен шу- 
тёнрен кӑларса халӑх  усӑ. куракан ҫӗр шутне ҫырса пымалла. П атш алӑх 
пурлӑхён ҫӗрӗсемпе усӑ курнӑ рухне тухакан тавлашусене ҫаван пирки йури 
тунӑ йӗрке тӑрӑх  ш утласа татаҫҫӗ.

159. К ама та  пулин пӗрпӗр ӗҫ тума, йе вахӑтлӑха нанӑ патш алӑх пур- 
лӑхён ҫӗрӗсем илекепнине малашне кирлӗ мар пулсан, йе панӑ срокӗ тухоак, 
хы снана таврӑнаҫҫӗ, вёсем,мӗлле расретра пулнӑ, ҫав расретах ҫыраҫҫӗ (15§ 
статйари пек).

П-мӗш сыпйк.

Канаш хуҫайствисем (совхоссем).
160. К анаш  хуҫайствисем (совхоссем) вӗсем йалхуҫайҫтвнне вӑйлатмаш- 

кӑн наукпа техниккӑ, кӑтартнӑ пек никбс хурса йама, ҫӗрӗҫне пӗрлештер- 
ме тунӑ йалхуҫайстви претприагтийӗсем. Ҫав тӗленпб шухӑшсене ӗҫе кӗртме 
вёсен ҫитес вӑхӑтсенре хӑйсен йалхуҫайстви пултарӑмне (производство) вӑй- 
латас, аванлатас тӗлӗншэ ӗҫлеҫҫӗ, сӑнаса туса пӑхса кӑтартаҫҫӗ, ҫӗр ку.рт- 
туран хаклӑ йапалисене (аван  ӑратлӑ вы.рӑхсене, аван вӑрлӑхсене, тата ҫа- 
вӑн  пеккисене) тӑваҫҫӗ, кусен’дея пуҫне тата хӑйсем ӗдлесе кӑтартса тав-

'  рари хал&хӑя йалхуҫайствн пултарӑмне вӑйлатма тӑрӑш аҫҫӗ, йе ӑс, сывлӑх 
тӗлӗшӗнрен тӗрлӗ усӑллӑ йапаласем (шкулсем, -театтӑрсем, курортсем, санат- 
торисем, тата  ыттисене) тӑваҫҫӗ.

161. Ҫак Котексӑ тухнӑ вӑхйтранпа пур канаш  хуҫайствнсене те, 148- 
мӗш статрйара кӑтартяисемсӗр нуҫне, Ҫӗрӗҫ Комнссариарӗпе унӑн оркӑнёсем 
пӑхса тӑраҫҫӗ.

А с ӑ р х а м а л л и .  Совхоссемпе усӑ курса тӑракан  урреште- 
нисем, орканисатсисем, тата ҫӗр оркӑнӗсзм нӗр пӗрнн тӗлӗшӗнрен 
мӗлле пулмаллине, пӗр пӗрин хушшинре мӗлде ӗҫлемеллине Ҫӗрӗҫ 
Комиссариарӗ туса Х алӑх Комиссарбсен Канаш ӗ кӑларнӑ правӗл- 
сем кӑтартса параҫҫё.

162. Ҫёр оркӑнӗсем усӑ курса таракан  канаш  хуҫайствисем те, токйвӑр 
тӑр ӑх  усӑ курма панисем те хӑйсен пултарӑм ӗҫёпе ҫӗр ку .ргури  ӗҫён^е 
вырӑнти ҫӗрӗҫлекен халйха ҫы вӑх т ӑм аы а , ҫавна ҫёр оркӑнӗсен астуса тӑ- 
малла. Ҫавӑн пнрки вёсен ҫёр ку^ттури ӗҫбсене халӑхпа пӗрлешше тумалла. 
(Ӑ ратлӑх вы.рӑх, вӑрлӑх хунатаракан  вкГрӑя, ӗнесеяе, лашасене руптармал- 
ли, ӗҫлзме манпяинсем памаллн вырӑноем, йалхуҫайстви хатЗрӗсене йусамал- 
ли мастерскойсем, тата  ҫавӑя  пек ыттисене тумалла).

_  22  —
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163. Пур канаш  хуҫайствисем те ҫӗр оркӑнӗсемпе токӑвӑр тӑрӑх  тытӑн- 
©а тӑраҫҫӗ; ҫав токӑвӑрсем ҫшг§е вырӑнти условисене^кура токӑвӑр сроке 
хушшиице мӗлле ҫӗр ку%ттури ёҫӗсем тумаллнне кӑтартмалла. Кунтан пуҫне 
тата  ҫӗртен, хатёрсенрэн, ҫуртсен-ҫен вёсене пӗтермздле усӑ куреан токӑвӑр 
еӳтме кирлине токӑвӑр ҫинро кӑтартмалла.

А с ӑ р х а м а л л и .  1. Ҫак Еотексӑ тухи-рен совхоссемпе усӑ 
курса тӑяӑ  уррештенисемпе орканйсатсисен, хӑйсем ус& курасси 
ҫ и н р н  токӑвар туман пулсан, 3 уйӑх хуш ш ищ р ҫаван ҫинцен 
ҫӗр оркӑнӗсепре токӑвӑр тутармалла; уясйрӑн вӗсем хӑйсем усӑ 
курса тӑрас правӑна ҫухатаҫҫб.

А с ӑ р х а м а л л и .  2. Ҫак стаМ ана 148 стаМ ара кӑтартнӑ, 
совхоссем кӗмеҫҫб.

164. П атш алӑхӑн ҫӗр хон 'рн  ҫӗрё ҫинре ҫӗие канаш  хуҫайствисем Ҫӗр- 
®ҫ Комиссариате хӑй тӳрех хушяипе, йе рыр&яти ҫӗр оркӑнӗсем ӗҫ т&ратнА 
тӑрӑх  вӑл хушшан пулса кайаҫҫӗ, йе Ҫӗрӗҫ Комиссариате ирӗк панипе пат- 
ш алӑхпа халӑх уҫрештенийӗсем, претприаттийӗсем тӑваҫҫс.

-  Ш -М ӖШ  ПАЙ.

Ҫёрйёркел|пе ҫёнё ҫӗрсене куҫҫа ларасси,
1-мёш уйрӑм. 

Ҫ Ӗ Р Й Ё Р  К Е Л Ӳ.
1-м ӗт сыпӑк.

Тёп йӗркесем.
165. Ҫӗрйӗркелӳн сататурсем ҫаксем: вӑл усӑ куракан ҫӗрсене йёркене 

жёртет, ҫӗрае усӑ курас правӑсене кура, тата тӗрлӗ ӗҫҫем тума ҫбр кирлинэ
ӑхса ҫёнӗ ҫёрсем тӑват’.

166. Ҫак постановленисен йӗркипе ҫапла ҫӗрйӗркелӳ ӗҫӗсеяе тӑваҫҫӗ: 
а) патш алӑх орканисатсийӗсене, у^рештенийӗсене, нретприаттийӗсене, хула- 
сене, хула манерлӗ йалсеяе, ҫӗрӗҫлекенсен пӗрлешёвӗсене, тата ӑрасна ус- 
ловисем тарах  (тара парса, консеҫҫи тӑрӑх, тата урӑх майпа) ыгти у§реш- 
тенисене, опцӑоене, уйрӑмӑя усӑ куракан ҫынсене усӑ курма ҫёр касса па- 
раҫҫӗ; б) тёрлӗ ӗҫ пирки кирлӗ (куҫҫа ларма, консеҫҫи пама, ҫаранлӑх, тата  
ыттисене тума) саппас ҫӗрсем т ӑ в а ҫ ҫ ӗ, ҫӗрзене пӗр хонтӑран тепӗр хонта 
куҫараҫҫӗ; в) патш алӑх, йе халӑх ёҫӗсемшӗн ҫӗр кирлӗ пулсан, ҫӗр к ӑ л а р -  
с а  п а р а ҫ ҫ ӗ ;  г) хула р к к и с е я е  тӑваҫҫӗ; д) ҫёр о п р с зм  усӑ курса тӑракан  
ҫӗре в а  л е ҫ ҫ е параҫҫӗ; уйрйм килсене, тата уш кӑнӑаняӑ килсене ҫӗр уйрӑм 
касса параҫҫӗ; ҫӗр опрнн тӗрлӗ йурӑхлӑ, ҫӗрӗсене пӗтӗм ҫӗрне, йе пайяе кут- 
тӑрла, йе отрупла у^аскӑсем туса танаш тарса параҫҫӗ; уйрӑм хуҫайотвӑсен 
ҫӗрӗсене вадеҫҫе параҫҫӗ; е) сапӑтгрк  анасене пӗрдештереҫҫӗ, катарисене ҫы- 
вӑх а  курсе параҫҫӗ, пӗр йал ҫӗрӗ тепӗр йал ҫӗрӗ хушшине пырса кӗнине, 
ҫӗр р к к и с е н е  тӳрлетсе параҫҫё; ж) ҫулсем касса параҫҫӗ, кив ҫулсеяе урӑх 
вы рӑна куҫараҫҫё, йе пӗтереҫҫӗ, вы ^йх ш ӑвармалля вырӑнсем касса параҫ- 
ҫӗ, тӗппипёх йусанӑ, (мелиоратси) тӗрлӗ йурӑхлӑ ҫёрсеяе урӑх вы рӑнакуҫар- 
малла килсен, куҫарса параҫҫӗ; з) йалсене мӗлле йӗркепе (планпа) лармалли- 
не кӑтартса параҫҫӗ; и) вулӑо ■рккисем тӑваҫҫӗ, улӑштармалла пудсан улӑш- 
тарса параҫҫӗ.

«I
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1С7. Ҫӗрйӗркелӳ ёҫёсене вырӑнти ҫӗрйёркелекен у$рештенисем полно- 
м о |и  пан ӑ ҫёрйӗркелекен мншавайсем тӑваҫҫӗ; ку ёҫҫене Ҫӗрӗҫ Комисса
риате пӑхса,. кӑтартса, тёрёслесе тӑрат.

168. Ҫёрйӗркелекен у^рештенисеи ҫёрйӗркелӳ ӗҫӗсене ҫапла ^ухне хай- 
сем пуҫарса йарса тутараҫҫӗ: а) пӗрпӗр ӗҫҫем валли саппас ҫёр (земли спе
циального назначения) тумалла пулсан, вал ҫёр улшӑнеан; тата  б) пёрпёр 
районра ҫёрпе усӑ курас ёҫ йёркеллё мар пирки хуҫайствӑна сийен тунине, 
йе тавлаш тарса танине ҫёрйёркелекен уҫрештенисем пётермелле тусан, ытти 
^ухне ҫавна тутарас текенсем ыйтни тӑрӑх  ант;ах тумалла.

169. Ҫӗрйёркелеттерекенсене ҫак К отексӑ мӗн 'цул ҫер илме права па
ра!', вӗсем ҫавӑн тзухлӗ ан^ах илме пултараҫҫӗ. Вӗсем хӑйсем усӑ курса тӑн ӑ  
ҫӗр вырӑнне ҫ а в ӑ н  й ы ш ш и  ҫ ӗ р е х  (ан а  ҫёрӗ те— ан а ҫёрё, ҫаранлӑх та  
— ҫаранлӑх) урӑх ҫёрте илме пултараҫҫё, анцах ҫавӑн ^ухне ҫӗр тёоне пӑх- 
са пахаласа танаш тармалла. Ӗ лёк усӑ курса тӑнӑ ҫӗрсене халӑх ҫураҫмасӑр 
урӑх йышши ҫёрсемпе (сӑмахран, ана ч ҫӗрне хӑртнӑ ҫӗрёне, йе йурӑхсӑр 
ҫӗрпе) улӑштарма тӗрёс ҫӗрйӗркелӳ тума май килмесен аи§ах йурат.

А с й р х а м а л л и .  Ҫак статна тӑрӑх  ёҫ туна ^ухне пулакан: 
тавлаш усене ҫӗр комиҫҫисем ҫӗрйёнкелӳ йёркипе пӑхса тухаҫҫӗ.

170. Ҫёрйёркелеттерекенсене мӗн ^ул ҫёр памаллине ҫаксем тӑрӑх  пёл- 
ыелле: а) патш алӑх орканисатсисене, у^рештенисрне, претприаттисене, хула- 
сене. хула манерлё йалсене ҫӗр касса п ан ӑ 'вухне— ҫак Котексӑн 145-мӗгапе- 
146-мӗш статйнсене пӑхса; б) опцӑн, т-ата халӑхран уйрӑм таракан  килсен 
ҫӗрӗсене йёркене кёртнӗ 'ҫухне— вёсене саккун тӑрӑх  усӑ курма панӑ ҫӗр 
мён |уллпне пӑхса; в) ҫӗр оптршци ҫёре танаш тарнӑ, валеҫнё, кӑларса п а н ӑ  
'ҫухне— ҫёр йӗркелеттерекенсене кашнпне тӳперен мӗн т,ул ҫӗр тивнине пӑхса;:
г ) ҫёнӗрен куҫҫа, сапӑнса лармалли саппас ҫёре валёҫнӗ, касса п а н ӑ . 'ҫухне 
— тунӑ норӑмсем тарах , тата ҫӗр илекенсем мӗн 'цул ҫӗр ёҫлесе усӑ курма 
пултарнине пӑхса; д) уҫрештеннсене, опт;ӑсене, уйрӑм ҫынсене ӑрасна йёр- 
кепе (тара, консеҫҫи парса, тата  урӑх майпа та) ҫёр панӑ Т)ухне— токӑвӑр- 
условисем тӑрйх, тата  ҫак тӗлёшпе кӑтартнине пӑхса.

171. Й ёркене кӗртмелли ҫӗр ытти ҫёрсемпе ҫыхланнӑ пулҫан (анасем 
пӗр пӗрин хушшишҫе сапаланса выртни, инҫетри ҫӗрсем, тата ҫавӑн пеккц- 
сем), ҫав ҫӗрсене пурне те пёр вӑхӑтра, пурне пёрле йёркене кӗртеҫҫӗ. Ҫап- 
л а ’бухне ҫӗрйёркелеттерекенсене ҫёр мён ^уд тивесснне иртнё статйара кӑтарт- 
н ӑ  майсемие пёлеҫҫё.

172. Ҫёре йёркене кёртес тёлёшне тӗрлё ӗҫҫем туяӑ $ухне ҫав ёҫҫем: 
тӗкёнекен йенсен пурин те пулмалла, йе вёсем хӑйсем вырӑнне пур ёҫҫене 
те тума правӑ парса претставиттӗлсем йараҫҫӗ (ҫӗр оп^исем уполном одани- 
сем суйласа, ҫӗрпе оп^ӑран уйрӑм усӑ куракансем —  поверённисем, оркани- 
сатсисем, у^рештенисем, претприаттисем, тата  ҫавӑн пеккисем претставиттёл- 
сем йараҫҫӗ).

А с ӑ  р х а м а  л л и. П атш алӑх уҫрештенисен ҫӗрне йёркене 
кбртнё т)ухне вёсем каш н ш гр х  ҫав ҫӗрйёркелӳ ӗҫён^е ҫӳреме ҫав 
ҫёрсен (сӑмахран, совхоссен) управ.|ашТ)Исене, йе ҫавӑн пирки 
суйланӑ ҫынсене йараҫҫӗ.

173. Вулӑссен ■ҫиккине тувӑ, йе улӑш тарвӑ "бухне 'р к ӗ  ҫ у м ӗ н р  ҫӗрпӗ 
усӑ куракансен^ен пуҫне ҫав ӗҫ тивекен вулёҫтӑвкомсен претставиттӗлӗсене 
'ёӗнеҫҫё; тӑвакан, йе улӑш таракаи '§икӗ ҫав вӑхӑтрах  уйес, йе кёпӗрне $нк- 
ки пулсан, ҫав уйессен, кӗпӗрнесен ёҫтӑвкомёсеи^ен претставиттёлсем ■ҫӗнеҫҫӗ.

174. Ҫёрйёркелӳ ёҫӗсене тӑвас пулсан, ҫавӑнта пымалли ҫынсене ун 
ҫин^ен иртерех пёлтермелле, хунӑ вӑхӑта вёсен вӑхӑтра ҫитмелле пултйр4



К аҫарм а тивӗҫлӗ сӑлтавсем пирки вӗсем вӑхӑтра ҫитеймен пулсан, ҫӗрйёр- 
желӳ ёҫӗсене вӗсем пы ра 'рен  тунӑ пулсан, ҫав ӗҫе тепӗр хут пӑсса тутарас- 
си ҫин^ен ыйтма пултараҫҫё, ан$ах пырас ҫын хӑйӗн ирӗкӗпе мар, тӗрлё 
пысӑк сӑлтавсем (вӑйлӑ 'рирлӗ выртни, шар курни, тата ҫавӑя пеккисем) 
пирки вӑхӑта ҫитейменнине кӑтартсан тин, тунӑ ӗҫе тепӗр хут пӑсса тума 
йурат.

175. Ҫӗрйёркеленӗ 'ҫухне мӗн пулнине пӗтӗмпех пӑхса тӑмаш кӑн ҫӗр- 
йёркелекенсем халӑх ш анакан ҫынсене хӑйсен ирӗкӗпе кама ^ӗнес тенӗ, ҫав- 
сене ^ӗнме пултараҫҫё.

П-мӗш сыпӑк.

Ҫӗрйӗркелее пирки тухнӑ тӑкаксене сапласси ҫин^ен.
176. Ҫӗрйёркелекен уҫрештенисем ҫӗвйӗркелӳ ёҫёсене кама усӑшӑн тӑ - 

ваҫҫӗ, ӗҫ тунӑш ӑн ҫавсене тӳлетхереҫҫӗ. Тума хуш нӑ тӑрӑх  пёрпӗр ӗҫҫӗн 
(куҫҫа ларма, консеҫҫи тума, тата ыт.) саппас ҫёр йатарласа тумалла пулсан, 
ҫав саппас ҫӗре камшӑн тунӑ, тӑкакне ҫавӑн цӑтмалла, патш алӑхш ӑн пул- 
-сап— натш алӑхӑн, халӑхш ӑн пулсан— халӑхӑн.

А с ӑ р х а м а л л и .  Ҫёрйӗркелӳ ӗҫӗсене тунӑшӑн мӗн ^ул ук- 
ҫа, тата мӗлле йёркепе илмеллине, пухӑннӑ укҫана мӗлле усра- 
маллипе тӑкак кӑлармаллине ӑрасна правӗлсем кӑтартаҫҫё.

177. Ҫӗрйӗркелӳ ёҫӗсене тунӑшӑн укҫа тӳленин^ен пуҫне ҫёрйӗркелет- 
терекенсен ҫӗрйёркелекенсене ҫаксене туса памалла: а) пурӑнма, ёҫлеме ла- 
й ӑх  ҫуртсем тупса памалла; б) ёҫлеме, мишавай паллисем тума кирлӗ мат- 
терйалсем тӑратмалла; в) ҫӗрйӗркелӳ тума карлё хатӗрсене (инструментсене), 
маттерйалсеяе турттарса ҫӳреме лавсем, тата г) ёҫлекенсем памалла.

178. Иӗркене кӗртмелли ҫёр мӗн ^улне, тата мӗлле ёҫҫем тунине пӑх- 
са  иртнӗ статйара кӑтартнӑ повиннӑҫҫене ҫӗрйӗркелеттерекенсем ҫине сулса 
йамалда. Ҫӗре йӗркелрме хушнӑ тӑрӑх  йӗркеленӗ цухне (166-мӗш ст., „б“ 
пункт) тухнӑ тӑкаксене ҫӗрйӗркелӳ ӗҫне йерекенсем ирӗклӗн тӳлемесен, мён 
$уя тивнине малта кӑтартнӑ пек шутласа, вёсен^ен атминистратсн йёркапе 
яӳлев шырамалла.

Ш -мӗш сыпӑк.

Ҫӗрйӗркелӳ ӗҫӗсене тйвас йӗрке.
179. Ҫӗрйӗркелӳ ӗҫёсене ҫапла йёркепе тумалла: 1) ҫӗрйӗркелӳ ӗҫне 

тӑвассине пуҫарса йамалла; 2) ҫёрйёркелӳ ёҫне хатёрлемелле, пройектине ту
малла, ҫӗрйӗркедеттерекенсене кӑтартмалла; 3) ҫӗрйӗркелӳ пройектине ҫирӗп- 
детмелле, мишавай паллисене вы рӑна лартса ӗҫне тумалла; 4) ҫёрйӗркелет- 
терекенсене хутсем (токумёнтсем) туса памалла.

180. Ҫёрйёркелӳ ӗҫне хӑйсене усӑшӑн йенсем пуҫарса йараҫҫӗ пулсан, 
вӑл  ёҫе тӑвасси ҫинҫен хут ҫине ҫырса ҫёрйӗркелекен утурештенисене памал- 
да; ҫӗрйӗркелекен уҫрештенисем хӑйсем пуҫарса йараҫҫӗ пулсан, зӑл  ӗҫ да
в а я  ҫин^ен постановлени тунӑ хыҫҫӑн пуҫланса кайат.

А с ӑ р х а м а л л и .  Ҫӗрӗҫлекенсем хӑйеен ҫёрне йӗркелетте- 
решшӗнни ҫинцен сӑмахпа каласа та ёҫ пуҫарса йама пултараҫҫӗ. 
Апла 'ҫухне ҫӗрйёркелекен уҫрештенисен уиолномоцӑнисем умӗн- 
т,е каласа парса вӗсене ҫыртармалла.

181. Ҫӗрёҫлекенсен ҫёрне йӗркелесси ҫин^ен, тата пӗтём уйес тӗлӗпг- 
м ён  удаештенисен, орканисатеисен, претприеттисен ҫёрӗсене йёркелесси ҫин-
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$еа сайавдени уйесри ҫӗрйёркелӳ у§рештенине памалла. Кёпёрне, йе п агш а- 
лӑх  тӗлӗшшӗн ҫёрсене йёркелесси ҫинцен кӗпёрнери, йе -денттӑрти ҫёрйӗрке» 
лекен у'§рештенисент)ён ыйтмалда.

182.- Ҫӗрйӗркелекенсем ҫёре саккун хушиине хирёҫ пырса, йе хуҫай- 
втвӑпа пултарӑм тёлёшӗн^ен сийен майлӑ йёркелеттересшӗн пулсан, ҫапла 
ыйтнине ҫӗрйӗркелекан у§рештенисен тума йурамаст. Тумани ҫин-§ен 2 
ернеллёх срокра аслӑрах уҫреш тенвне ш алӑпӑ парас пудат.

183. Ҫёйёркелесси ҫин^ен ёҫ пуҫарса йанӑ, йенӗ хӑйӗн ӗҫне пӗтерееен 
ҫин^ен ёҫё кирек мёлле рухне те ыйтма пултара^, ӗҫе пӗтернӗ в а х ӑ у р н  
мӗн ӗҫленишӗн укҫа тӳлет. Аш§ах ёҫе пӗтересси ҫин^ен ҫёрйёркелӳ пройек
тине ҫирӗплетсеи тин каласан, йе ёҫе ыттисем малалла йарасш ӑн пулсан, 
ӗҫе маладла тума йурат. Ы тти йенӗсен ҫӗрне йӗркенӗ кӗртнӗ цухне ёде ка- 
йалла илнё йенён ҫӗрне те йёркене кёртсен, ҫавӑн пирки пулнй тӑкаксенв 
вӑл ыттисемпе танах  'вӑтаЁ

184. Ҫёрйӗркелӳ ӗҫне хатерленӗ ^ухне ҫаксене тӑваҫҫӗ: йёркелемелли 
ҫӗр мӗн цулне, мёллине кйтартаҫҫӗ, йёркелемелли выран мӗдлине пахса ту- 
хаҫҫё, ҫӗр тытас правӑсене пӗлеҫҫӗ, ҫёрйӗркелеттерекенсем мёлле йӗркелет- 
тереш ш ённине пёлеҫҫӗ, тата ҫав вы рӑна мёлле майпа аванрах, майлӑрах, 
тӗллӗрех йӗркелессин малтанхи пройектине тӑваҫҫё.

Ҫав ёҫе тунӑ хыҫҫӑн ҫӗрйӗркелекен мишавай кирдё плансене туса ток- 
дат хатёрлет, ҫӗрйёркелеттерекенсене кӑтартаТ, вара  вёсен сайавденисемпе 
ш алӑпӑсене (весем пулсан) хурса токлатне ҫӗрйёркелекен уҫрештенине тӑра- 

тат.
А с ӑ р х а м а л д и .  Ӗ ҫ  хатӗрленӗ ҫӗрте кирлё пулсан, акро- 

номсеяе, хитротехниксене, тата ытти ӑстасенӑ рӗнеҫҫё.

185. Ҫӗрйёркелекен мишавай тӑратнӑ токлата пӑхса тухсан, тата  тав- 
дашусемие ш алӑпӑсене сӳтсе йавса татсан, ҫӗрйёрпедекен уврештени ӗҫе м а- 
далда тумалли ҫишвен, йе хуш са ҫырмалла пулсан, кайалла тавӑрса памал- 
ди ҫин^ен постановлени тйва^, вара  мӗнмӗн хуш са ҫырмаллине кйтартса 
ёҫе тавӑрса парат; йе ёҫ ҫёрйёркедӳ сатад асем п е  килёшмесен, ӑна пётерме 

йарат.
А с & р х а м а л л и .  Ҫёрйёркелекен мишавайсем ӗҫе хатёрленӗ 

хыҫҫйн ҫёрйёркелекен уррештенисем пӑхса тӗрёслемесёрех, ҫав 
уҫрештенисем ҫёрйёркелӳ пройектине тӳрех тутарма пултараҫҫё.

186. Ҫӗрйёркелӳ пройектине т у н ӑ  'вухне ҫаксене тӑваҫҫӗ: ҫёрйёрке- 
детгерекенсен прависене, саккунлӑ инттересёсене, тата ҫёрйёркелӳн хуҫаӳ 
«твӑпа техниккӑ правӗдёсене тытса тӑрса вёсене ҫӗр хаш  вырӑпсен^е касс» 
памаллине кӑтартаҫҫё, тата  вӑл ҫӗрсене ҫӗрйёркелӳн пройектӑ планӗ ҫине 
1’кереҫҫё. Ҫӗрсен тӑвас циккисем вырӑнне вӑхӑтлӑх паллӑсем лартаҫҫё, тав- 
дашусем, шалӑпӑсем ҫук пулсан, паллисене пуҫӗпӗх лартаҫҫё.

187. Ҫӗрйёркедӳн ту на пройектине йенёсене план ҫнн'§е те, выранён'ве 
те  туса кӑтартаҫҫё, ҫавӑн пирки пӑртаккул ҫыраҫҫӗ. Ҫавӑн '§ухне ҫӗрйёрке- 
лекен миш авайӑн йенсем тӑвас тенисене май килнӗ таран килёштерсе тума 
тӑрӑш малла, ан'цах ҫёрйӗркелӳ правӗлёсене хирёҫ пырса мар; кирдё пулсан 
пройектине улӑш тарса йусамалла.

188. Ҫӗрйӗркелӳ пройектине кӑтартни ҫин^ен ҫырнй пӑртаккуд ҫин« 
вётмен тавлаш усене, сайавленисене, ш алапӑсене ҫырса хурат те, пройекта 
к&тартнӑ хыҫҫӑн ернерен ытла вӑхӑт  иртермесёр ҫёрйёркелекен мишавай 
пётём ӗҫе, тавлаш усене татса пани мӗнӗпех, ҫёрйёркелекен уҫрештенине тӑ~ 
рата¥.

189. М ишавай тӑратн ӑ пройекта, тата ҫав пройекта тӑратнӑ пирк* 
вулнӑ тавлашусене, ш алӑпӑсене ҫёрйёркелекен уҫрештени пӑхса туха? ге.
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тӳрлетсе хушса тунӑ пройектӑна йышӑнса ӗҫе кёртмелле тӑва¥, йе тепбр хут 
вӑсса тумалла тӑват,^ мён улӑштарса ҫырмаллине кӑтартса пара^.

190. Ҫӗрйӗркелӳ пройектине ӗҫе кӗртнӗ т>ухне ҫакна тйваҫҫё: ҫӗрйёрке- 
леттерекенсене пройекта кӑтартнӑ т>ухне йӗркелемелли ҫёр 'р к к и н е  паляӑ- 
сем пуҫӗпех лартмап пулсан, ҫав паллйсене лартаҫҫӗ.

191. Ҫёрйёркелӳ пройектине ӗҫе тӗрӗс кёртнё хыҫҫӑн, ӑна ҫёрйёркеле- 
кен у§рештени тӗппипех ҫирёплетет. Ҫав ҫирбнлетес. пирки тунӑ постановле- 
нире пройекэӑ планё ҫин-рне кирдё тӗлтисене асӑнса ҫаксене кӑтартмалла: 
а) кам хутн и п е, хӑҫан, мӗлле вырӑнта, мӗлле ҫӗрйӗркелӳ ёҫӗсене тунине; б) 
мӗлле ҫёрсене (мён т.ул ҫӗр, хӑш  вырӑнта, ^иккисем), кама, мӗн тума касса 
Панине; в) ҫӗнё ■ҫикё туса касса панӑ ҫӗрсемпе хӑҫан, мёлле йёркепе, тата  
мёлле условисене тытса тӑреа усӑ кура пуҫламалллне; г) ҫак ҫирӗплетнё ҫӗр- 
йёркелӳ пройекти тӑрӑх  касса панӑ ҫӗрсемпе усӑ курнӑшйн усӑ куракаясем- 
шӗн мӗлле ӑрасна условисем, повиннӑҫҫем, полномоздисем тунине; д) ҫёрйёр- 
келес пирки тухнӑ тӑкака ҫӗрйёркелеттерекенсем мӗлле сулса йарса тӳлемел- 
лине; е) ҫёрйӗркеленӗ ^ухие пӗри аванлатнӑ ҫёр трприне кайсан, ҫав аван- 
латнӑ ҫёртен вӑл усӑ курса пӗтереймен пулсан, уншӑн камӑн, кама мён т>улс 

тӳлемеллине кӑтармалла.
192. Ҫёрйёркелекен удаештенисем ҫӗрйӗркелӳ пройектине ёҫе кёртнине 

тӗппипех ҫирёплетнӗ хыҫҫӑн, ҫав ҫӗрсен кирлӗ токкумӗн^ёсене тӑваҫҫӗ те, 
рекистратси тунӑ хыҫҫӑн, ҫӗрйёркелеттерекенсене параҫҫӗ. Ҫав токвумӗнт- 
сем ҫипг|)в кашни усӑ курмалли ҫёрсен 'ркки сен е, вырӑнне, аслӑшне, йат}ӗ- 
сене, ҫёрсене хйҫҫан йӗркеленине, мён тӑрӑх  (основание) тунине, ҫёрпе усӑ, 
журачсин условисене, тата ҫӗрйеркелӳ пройектине ҫирёплетнин постановлӗни 
ҫин^и кирлӗрех ҫветёнисене кӑтартмалла. Ҫӗрйӗркелӳ планёсене, актисене, 
ҫак ӗҫ пирки ҫырнӑ хутсене ҫёрйёркелекен уҫрештенисен^е усраҫҫӗ.

193. Ҫӗрйёркелекен удаештенисемсёр пуҫне тунӑ тӗрлӗ ҫёрйёркедӳн 
планӗсем, тата ытти хутсеы, йе вӗсем шантарманнисем (неудостоверенные) 
вы рӑнлӑ мар, ҫав плансем, хутсем тӑрӑх  тунӑ ӗҫҫем саккунлй мар, вӑж 
йапаласем вӗсем саккулине кйтартма пултараймаҫҫӗ.

И-мӗш уйрӑм.

Ҫбре рекистратси тӑвасси.
194. Ҫёр рекистратсине ҫӗре пётӗм патш алӑх тӗдӗшӗпе тытса тӑрассик 

■нттересёшӗн, халйх хуҫайствин тёрлӗ йенёсене кирлёшён, ҫёрпе усӑ кура
кан сен правипе ирттересне сыхлашшӑн тӑваҫҫӗ; ҫакӑи пирки ҫёрпе усй ку- 
ракансенне пуринне те правӑпа хуҫайствӑ тӗлӗш ӗщ щ  вӑхйтри тӗрёс ҫветё- 
нисене йӗркеллӗ пуҫтарса хурса усраҫҫё. Ҫӗр рекистратси ҫине каш ни ҫӗр 
у^аски ҫин^ен ҫапла ҫветёнисем кӗртеҫҫӗ: а) ҫёр у р с к и  хӑш  вырӑнта, мӗн 
йатлӑ, унта пӗтёмпе мӗн ^ул ҫёр пур, тёрлӗ ҫбрсенце кашни мӗн %у&, мёлле 
ҫуртсем, хуҫайствӑн туйаннӑ йапалисем (кирлӗреххисем) пур; б) ҫёрпе уо& 
куракансем мӗн йатлӑ, тата ҫёрпе усӑ куракансене ҫав уҫаскӑсене мӗн тй
рйх панй; в) ҫав усй курса тӑракан ҫёр тӗлёшӗпе усй куракансем ҫине мӗд- 
ле подпоыо'б'рсем, новиннйҫҫем хунй, тата г) малашне тухас хушусем реки- 
етратсн ҫнне кӗртме хунӑ ытти ҫветённсене.

195. Ҫёр рекистратси икӗ тӗслӗ пула?: малтан рекистратси ӗҫӗ пуҫлан- 
са кайнӑ ^ухне карттӑсемпе рейестӑрсене ҫырса тултараҫҫӗ (ку т ӗ п  р  е к и с- 

т  р а т с и  нулат'), тата вӑхӑт иртнӗ майӗпе ҫӗр урски сем  нравй й ещ ен , ху- 
ҫайствйпа прнротӑ йен^ен ултӑннине ҫёр рекистратси актисем ҫине вӑхйтра 
кӗртсе пыраҫҫӗ (ку й у х ӑ м  р е к и с т р а т с и ) .
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196. Ҫёр рекистратсине каш ни вулӑсӑнне уйрӑм туса тӑраҫҫӗ, ҫавӑн 
'^ухне ҫак актӑсене тӑваҫҫё: а) пӗтӗм вулӑс карттине (планне); б) кашни йа- 
дӑн карттине; в) вулӑсри пур ҫӗрӗҫлекенсен спискине (рейестӑрне); г) вулӑс- 
ри пур йалти кил вырӑнӗсен рейестӑрёсене; д) вулӑсри ҫёр о и р с е н  рейес- 
тӑрне.

197. Вулӑсри пур ҫёр у^аскисене те рекистратси тумалла, рекистратси 
тумасӑр нихӑш не те хӑвармалла мар; пӗрле усӑ курса тӑмалли ҫёре пӗр 
уҫаскӑ вы рӑнне хурса рекистратси тумалла, усӑ курса тӑракансем ҫине 
уйӑрса мар.

198. Кашни ҫӗр тӗлёшён$енех ҫаксене паллӑ тумалла: а) ҫӗрйӗркелекен 
уррештенисем ҫӗре йӗркелесси ҫин^ен тунӑ постановленийе, тата ҫёрйёркелӳ 
пройектине ҫирӗплетесси ҫин^ен тунӑ постановленйе; б) ҫӗре усӑ курма ил- 
ннне; в) усӑ курма п ан ӑ ҫӗре тытса тӑрас правӑ пӗтессине; г) ҫӗр ощрт усӑ 
курса таракан  ҫёр улшӑннине, ҫӗнӗ килсем оп:§ӑна айакран кӗнияе, оиҫӑран 
тухнине; ҫӗр опцисен уставёсене, уставсем улшӑннине; ҫӗр о и р с е м  ҫӗрпе 
уса курас йёркене суйласа илнипе ҫав йёркене улӑштарни ҫинцен тунӑ 
прикӑвӑрсене, ҫёре валеҫесси ҫинцен, пёрин^ен ҫёр кӑларса теприне хушса 
пани ҫин$ен тунӑ прикӑвӑрсене; д) килсем уйӑрлпине, килхуҫисене улӑштар- 
нине, тара  токӑвӑрӗсене; е) ҫӗрсем пирки тавлашусем тухнине, вӗсене ҫӗр 
комиҫҫисем татса панине, ж) т,икӗсем тунине, пӑсса тунине, тата  з) урӑх 
актӑсене те (малаш нехи хушусем тӑрӑх  рекистратси тумаллисене) кӗртмелле.

199. Ҫёр рекистратсине Ҫӗрӗҫ К ом иссариарпе унӑн вы рӑнсеш р оркӑ- 
нӗсем туса тӑраҫҫӗ.

200. Рекистратси актнсент,и ҫветӗнисене тёрёс тумасан, тата ҫав актӑ- 
сен^ен ҫы рса п ан ӑ хутсем (выпись) тӗрӗс пулмасан, ҫӗр рекистратси оркӑ- 
н ёсем .саккун умение сӑмах тытаҫҫӗ; ҫав ҫветёнисем тёрёс маррине ҫёр гав- 
даш ӑвесене татас йёркепе пӑхса тухса тёрёс маррине катартаэден, вӗсене пур 
уҫреш тенисен те, уйрӑм ҫынсен те тӗрӗс вырйнне шутласа илмелле.

201. Ҫёр рекистратси оркӑнӗсен, ^енттӑрта та, вырӑнсент;е те ҫёр пир
к и  ҫырнӑ хутсем сыхласа усрамалли архивсем пулаҫҫӗ; унта ҫав оркӑнсем 
ыйтнипе ҫӗр ӗҫӗ ппрки ҫырнӑ хутсене, актисене, нлансене, ӗлӗк туяисене 
пур у^рештенисен^ен те йараҫҫё, ҫёрйёркелекен уҫрештенпсем ҫӗнӗ хутсене 
те, туса пӗтернё майӗпе, йарса тӑраҫҫӗ. Ҫӗр ху§ӗсен архивӗсен§ен тӗп хут- 
сеяе  (подлинники), актӑсене, плансене ҫӗрйӗркелекен у^рештенисемпе сут 
УФрештенисем ыйтнӑ тӑрӑх  ан^ах памалла, кирлӗ вӑхӑт иртсенех вӗсене 
кайалла тавӑрса  памалла. Ҫӗр токкумӗнщӗсем ҫухатнӑ ёҫлӗ ҫынсен^ен ҫав 
хутсене ҫёнӗрен тӑвас пирки тухнӑ, тӑкаксене атминистратси йёркипе ш ыра- 
калла.

202. Ҫӗр рекистратси тунӑ $ухне ҫёрпе усӑ куракан ҫынсемпе уг§реш- 
тенисен хӑйсен аллинт^и ҫӗр токкумӗнцӗсене кӑтартмалла, тата рекистратси- 
шён кирлӗ ҫветӗнисене памалла. Ҫавсене туманниеене ш трав тумалла, тата 
рекистратси оркӑнӗ ҫавӑн пирки тунӑ тӑкаксене тӳлеттермелле.

203. Ҫӗрйёркелекен у§рештенисен (ҫёр комиҫҫисен те) ҫёрсем пирки хӑй- 
сем тунӑ постановленисёне, суттуса татнисене, вӗсем саккун вӑйяе илнё хыҫ- 
ҫӑн  икё ернерен ы тла вӑхӑт ирттермесёр рекистратси оркӑнёсене рекистрат
си актисем ҫине ҫырса хума тӑрӑтмалла. У нтаи вара  рекистратси оркӑяӗсен 
(вёсем а н 'р х )  пӗр тӑхтам асӑр ҫав ӗҫе тутаракан ҫынсене памалла.

204. Йӗркелеме кирлӗ мар ҫӗрсене рекистратси тунӑ ^ухне вёсен ас- 
лӑш не, унта мӗлле ҫӗрсем кёнине, вёсен ■рккпсене касймласа хураҫҫӗ, ки р
лё пулсан, мишавай паллисемпе паллӑ тӑваҫҫё, ҫавӑн пирки вырӑнсене ҫёр- 
йёркелекен мишавайсене йараҫҫӗ. 'Щикёсене касӑмланӑ ^ухне мишавай йенё- 
сене ■ҫёнсе вёсем тавлашусйр усӑ курса тӑн ӑ  р к к е  пӑхса тӑва^, тавлаш у- 
сӑр  усӑ курса тӑнӑ ^икё ҫук пулсан, йунашар ҫёрсемпе усӑ, кураканисемпе
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килӗштерсе тӑват, тавлашу пулсан— токкумӗнтсем тӑрӑх тӑват. фивӗри ын- 
шавай паллисем пӑсӑдсан та, ҫухалсан та ҫав майпах ҫӗнетое тӑваҫҫӗ.

А с ӑ р х а м а л л и .  Йунашар ҫӗр о п р сем  х у ш ш и н р  ҫӗрсен 
тавлашуллӑ р к к и сен е , кӑтартма пултарайман йе кӑтартса ҫитерей- 
мен пирки, касӑмлама май килмесен, ҫав тавлашуллӑ ҫӗре вӑл оп- 
р с е н е , вёсен ҫӗр мӗн р л  ҫителӗклине кура йатак тӑрӑх  валеҫҫе 
памалла.

205. Ҫӗр рекистратсине кама усӑшӑн тунӑ, в ё с е н р н  ҫавӑнш ӑн, т а та  
ҫавӑн пирки справккӑсем, ҫветӗнисем, хутсем ҫырса илсе панӑш ӑн тунӑ 
таксӑ тӑрӑх  укҫа илеҫҫӗ.

Ш -мӗш уйрӑм.

Ҫӗр пирки тухакан тавлашусене п&хса татса парасси.
206. Ҫӗр пирки пулакан тавлашусене татса аам а вулӑсри, уйесри, кӗ- 

пёрнери ҫёр комиҫҫисем пулаҫҫӗ; ҫав ком иҫҫисенр ӗҫҫене васкаса тумалла.
207. Ҫӗр комиҫҫисем ҫӗрйӗркеленӗ $ух пулакан пур тавлашуллӑ ёҫҫеяе, 

тата  ҫӗрпе усӑ курас правӑ тӗлӗш ӗнрн  пулакан тавлашусене татса параҫҫӗ; 
вӑл тавлашусем ҫаксем: ҫёрпе уш кӑнӑн йе п ё р е н  усӑ курассн тӗлӗш ӗн рн , 
о п р р а н  ҫӗр кӑларса панӑ, о п р  ҫӗрне валеҫнӗ р х ,  ҫӗрпе усӑ кураканнин- 
р н  пӗтём ҫӗре, йе пӑртаккӑш не сӑккун кӑтартнӑ м ай сен р  туртса илнӗ пир
ки, усӑ курса тӑракан ҫӗрӗн аслӑшне, р к к и н е , вырӑнне улӑш тарнӑ т)ух 
(ҫёрйӗркелӳ, мелиоратси, ҫулсем туни, патш алӑхпа халӑха кирлӗ ӗҫҫемшӗн 
ҫёр илни, тата ыттисем те), кил уйрӑлнӑ цух ҫӗр тӗдёш ӗнрн  пулакан тав 
лашусем, тата ҫӗр тё л ӗ ш ё н р н ' пулакан ыттй тавлашусем те.

208. Ҫакӑнта кӑтартнӑ оркӑн сен рн  пуҫне в ы р ӑ н с е н р  нимле оркӑнсем 
те ҫёр тавлашусене татса пама хӑйсем ҫине илме, вӑл ӗҫҫене хутшӑнма, ту
ма тытӑннӑ ӗҫе р р м а ,  тунӑ постановленисене улӑштарма, вы рӑнсӑра (пӑ- 
рахӑҫа) кӑларма пултараймаҫҫӗ.

209. Вулӑсри ҫёр комиҫҫисем вулӗҫтӑвкомсем ҫу м ён р  пулаҫҫё, унта 
ҫаксем кӗреҫҫӗ: п р е т ҫ е т а т т ӗ л ,  2 р е н ;  претҫетаттӗлӗ вулӗҫтӑвком р е н ё н -  
■§ен пула?, ӑн а  вулёҫтӑвком кӗртет, икӗ р е н н е  вулӑсри канашсен пуххи 
суйласа кёртет. Вёсем ҫук р х н е  вёсен вырӑнне пулма икӗ кӑнтитат суй- 
ласа хураҫҫё. Вулӑсри ҫӗр ком и ҫҫи нр  р ен сем п е вцсеп кӑн ти тарсен е  уйес
ри ёҫтӑвакан комиттет ҫирёплетет.

А с ӑ р х а м а л л и .  Ҫирӗплетме тӑратнӑ кӑнтитатсене иккӗ- 
м ёш ӗн р  те ҫирӗпдетмесен, уйесри ӗҫтӑвакан комиттет вулӑсри 
ҫӗр комиҫҫине хӑй кёртес тенӗ ҫынсене кёртет.

210. Уйесрипе кӗпёрнери ҫӗр комиҫҫисем уйесрипе кӗпӗрнери ҫӗр ор- 
кӑнёсем ҫу м ӗн р  пулаҫҫӗ, унта претҫеттёл, тата 2 р е н  пудат: пёри ҫӗр- 
йӗркелӳ пайӗн пуҫлӑхӗ, тепри халӑх сутйи. ^

211. Уйесрипе кӗпӗрнери ҫӗр комиҫҫисен претҫеттатӗлёсемпе^ вёсен 
йулташӗсене уйесрипе кӗпӗрнери ӗҫтӑвакан комнттетсем суйласа кӗртеҫҫӗ, 
■ренсемпе кан ти тарсен е  асӑннӑ оркӑнсем тӑратаҫҫӗ те, ҫав ёҫтӑвкомсемех 
ҫирёплетеҫҫӗ.

212. Ҫӗр ком и ҫҫи нр  р е н с е н  пурин те хӑйсен сут ӗҫёсене тунӑ р х н е  
халӑх сутйисен пек права пур. Ҫӗр ком и ҫҫи нр  суйласа кӗртекен р е н с е н е  
пӗр ҫуллӑха суйлаҫҫӗ.

213. Вулӑсри ҫёр комиҫҫисем вулӑсра а) йалпа йал ҫёрне, йе йал ҫёр- 
не йёркеленӗ ■ҫух пулакан тавлашусене, тата б) вулӑсри ҫынсей, килсен, та
та ҫӗр о п р с е н  усӑ курмалли прави ҫ и н р н  пулакан тавлашусене пӑхаҫҫӗ.
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214. Уйесри ҫӗр комиҫҫи ҫаяла ӗҫҫене пӑхса тӑра?: а) пӗрремӗш ин- 
станси йӗркипе—вулӑспа вулӑс ҫӗрӗсене йӗркелеяӗ $ух тухакан тавлашусене, 
совхоссен, коллективда хуҫ.айствӑсен, претприаттисен, уррештенисен ҫӗрӗсе- 
н е  йӗркеленӗ ^ух тухакан тавлашусене, ҫӗр правк пирки тавлаш акансе г§ен 
пӗр йенӗ патш алӑхпа халӑх удрештени пулсан, ҫавйн пек тавлашусене б) 
иккёмӗпх инстанси йӗркипе— вулӑсри ҫӗр комиҫҫисем пӑхакан ӗҫҫене, вёсен 
ҫине ш алӑпӑ кёртнӗ пулсан/ нӑхса татса пара?.

215. Кӗпӗрнери ҫӗр еомиҫҫи а )  пӗрремӗш ннстанси йӗркипе—кӗпёрне- 
пе патшалйх шутёнре тӑракан у^рештеннсемае; претприаттисемпе таврари 
халйх хушшин^е ҫӗрйӗркеленё рухяе пулакан ӗҫсене, тата  б) кассатси йӗр- 
кипе— уйесри ҫӗр комиҫҫисем пӑхакан  ӗҫҫене пӑхса тӑрат.

216. Ҫёр ком иҫҫисенр ӗҫҫене пӑхса тухмалли йёркене, вёсен р е н ё с е -  
не кӑларассинз, йенсем претставиттёлсем тӑратассине, ҫветиттӗлсене, пёлекен 
ҫынсене р н есси н е , вӗсене ҫӳренӗшӗн укҫа тӳлессине, пымасан мӗн тумал- 
лине, тата  ыт. те, ҫавнаш кал ӗҫҫене халӑх  су^бсен^е мӗлле правёлсем тӑрӑх 
пӑхса тухмалла тунӑ, ҫав правӗлсем кӑтартаҫҫӗ.

,  217. Ҫёр комиҫҫпсем суттуса пани ҫин^ен ш алӑпӑ памалла пулсан,
ӑ н а  ҫав суттуса п ан ӑ ҫӗр комиҫҫи урдах, суттунн ҫ и н р н  пӗлтернӗ кунтан 
ш утласа 2 ерне хушшннце парас пула?. Суттуса пан ӑ комиҫҫи вӑл ш алӑпа 
ӗҫӗ мёнӗпех, шал&па п ан ӑ кунтан шутласа 2 ерне хушпшнце, аслӑрах ин- 
стансине тӑрӑш ат. Ш алӑп ӑ илменшӗя тата ёҫе цас тумангаӑн ш алӑпӑ парас 
пулсан, тӳрех аслӑрах инстансине памалла.

218. Ҫёр комнҫҫисем суттуса панине, ӑн а  тепӗр хут пӑхасси ҫиндея, 
йе кассатси йӗркипе ш алӑпӑ парас вйхӑт тухмасӑр, ӗҫе кӗруме йурамаст. 
Ҫавӑн пек шалӑпӑсем парсан, суттуса Панине ӗҫе кёртме вӑл ӗҫе тӗппипех 
суттуса т а т и р е н , ^арӑн са  тӑрас пулах.

219. Ш алӑп ӑ памадли вӑхӑта  каҫарма тивёҫлӗ сӑлтавсем пирки ир- 
терсе йан ӑ пулсан, ӑн а  ҫӗнӗрен тутарасси ҫи щ ен  пан ӑ сайавленийа вӑл 
ӗҫе  суттуса п ан а ҫӗр комиҫҫийех п ӑхса тухат. Срока ҫӗнӗрен рӑстарасси 
ҫин"§ен панӑ сайавленийа илменшӗн паракан ш алӑпӑна ҫёр комиҫҫисем сут- 
туни ҫ и н р н  ш алӑпӑ памалли йёркепе парас п у л а !

220. Кӗпӗрнери ҫӗр комиҫҫисем суттуса пани ҫинҫен панӑ кассатси 
шалӑписене ҫӗрӗҫ Комиссариате Сут Комиссариацӗпе пӗрле ҫӗр пирки пу
лакан тавлаш усен Аслӑ Кантролӗн К оллеки н р  (Особая Коллегия Высшего 
Контроля по земельным спорам) пӑхса ту ха?, тата ҫёр пирки пулакан тав
лашусен мйн контролё те валах. Кодлеки претҫетаттӗлне, тата  ытти 2 ■рен- 
не Тёпӗҫтӑвком Прӗҫитиумӗ ҫирӗплетет: претҫетаттӗлӗпе пӗр р е н ӗ  Ҫёрёҫ 
Комиссариате тӑратнӑ, тӑр ӑх  кёреҫҫӗ, иккёмӗш р е н ӗ  Сут Комиссариацӗ тӑ- 
р атн ӑ тӑрӑх  кӗрет.

221. Ҫак уйрӑма ӗҫе кӗртесси тӗлӗшпе ҫӗр комиҫҫисем валли правёл
сем кӑларма Ҫӗрӗҫ Комиссариатне правй панӑ. Вӑл вӗсене Сут Комиосари- 
а^ӗпе пӗр шутлӑ пулса тйват.

1\Лмӗш уйрӑм.

Ҫӗнӗ ҫёрсене куҫҫа ларасси.
22 2 . Пӗр вы рӑнган тепӗр вы рӑна куҫҫа ларасси, тата куҫҫа лармалли 

вырансене курма ҫӳресси ирёклӗ ӗҫ вӑл, тепле т ӗ л с е н р  а н р х  кёнӗрнери 
ҫӗр управленисем ӗҫ таратса Ҫёрӗҫ Комиссариате ҫирёплётнӗ тӑрӑх  ирӗк- 
сёрлесе куҫарса лартма пултараҫҫӗ. К апла тӑвас пулсан куҫҫа ларакансене 
вуҫҫа ларма, тата хуҫайствӑ ҫавӑрма патш алӑх хыснинцен, йе вырӑнти хыс- 
н аран  укҫа тенкӗ парас пула?, вара  тин ирӗксӗрлесе куҫарса лартма пула?.
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223. Раҫҫей Хветератсийӗн Сотсиалисӑмна Канаш  Респуплнкӗнре куҫҫа 
.карас ӗҫе РХСКР-ӗн Ҫӗрёҫ Комиссарааҫӗ пӑхса т ӑ р а !  Вйл ӗҫ тӑратяӑ, тӑрӑх  
тӗрлё вырӑнсене куҫҫа ларас ӗҫе Тӗпӗҫтӑвком уҫат, •ррассине те вӑлах 
$арса лартат.

224. Куҫҫа ларас ӗҫе иртнё стагйара каланӑ пек пӑхса тӑрас йёрке
пе РХСКР-ён Ҫӗрёҫ Комиссариате ҫав ӗҫе мӗлле тумаллине кӑтартса, тӗрӗс- 
жесе тӑрат, куҫҫа лармаллин планне тӑва?, куҫҫа ларас текенсем валли сап
пас ҫёр туеа хатӗрлет, куҫҫа ларакансене килтен тухас, ҫул ҫин^е ҫӳрес, 
ҫӗнӗ вырӑна вы рнаҫтарас ӗҫе йӗркеллӗ тӑват, ку сен р н  пуҫне тата яуҫҫа 
ларас ёҫҫӗн укҫа тупса пама тӑрӑш ат, ӑна мёлле условисемпе, йёркепе па- 
расси ҫин$ен правёлсем кӑларат.

225. Халӗ вӑй пур ӑрасна саккунлусем (узаконения) тӑрӑх, тата  ма- 
лаяш е те тухаканнисем тарӑх  куҫҫа ларакансене, вӗсем хутпнӑ пнрки, тунӑ, 
йёркепе куҫҫа лараҫҫё пулсан, патш алӑхпа вырӑнти повиняӑҫҫене (салтака 
кайасси, куланайсем, ӗҫкуланайё, тата ҫавйн пеккисем) р&тас йенрен ҫӗнб 
в ы р ӑн сен р  вырнаҫнӑ вӑхйтра темиҫе ҫул хунппи ҫӑмйляӑж пулат: вёсен 
вӑл повиннӑҫҫенрн  темиҫе ҫул хуншш пӗтӗмпех, йе пӑртак хӑтӑлаҫҫӗ, кун
тан пуҫне тата ҫӗнӗ вырӑнсене вырнаҫнӑ р х н е  пулӑшма вӗсене ыгти ҫӑ- 
мӑдлӑхсем те пудаҫҫӗ.

226. Ӗҫлесе тӑракан ҫӗрсем ӗҫлекеннисене ҫы вӑхрах пултӑр тесе х а - 
лӑха  хӑй пурӑлакан вырӑнта сапӑтса лартмалла пулеаа, куттӑра тухмалла, 
пёт«к йалсем туса тухса лармалла пулсан, -вёсене ҫӗрйӗркелӳ йӗркнпе тӑ- 
ваҫҫё, вӗсем ҫӗрйӗркелӳ пройектисем ҫинце пулаҫҫӗ, вӑл ӗҫҫене сапӑнса ла- 
у акан  ҫынсен, пӗрлешӳсен вӑйӗпе тӑваҫҫӗ.

А с ӑ р х а м а л л и .  Куҫҫа, сапӑна ларакансене вбсем тухакан 
ощДсем мёлле йёркепе, условисемпе пулйшмаллине ӑрасна пра- 
вӗлсём' кӑтартса параҫҫӗ. Вӑл правӗлсене Ҫӗрёҫ: К ом и ссари ат  
ҫавӑнпа ёҫ нур ветӑмствӑсемпе ҫураҫҫа кйларат.
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