


9. Заң кеңесшілері палатасы мүшелерінің тізімін жүргізу және Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңында белгіленген тәртіпте мүдделі тұлғаларға осы 
тізімдегі бар ақпараттарды беру; 

10. Палата мүшелерін ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру; 
11. негізделген ұсыныстарды жасау арқылы заң көмегі рыногына кәсіпкерлік 

қатысушылар мүддесін ескере отырып, Қазақстан Республикасында заң көмегін көрсету 
саласында тепе-теңдікті мемлекеттік саясатты жасауда Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік билігінің мүдделі органдарына көмек көрсету; 

12. заң көмегін көрсету саласында заң кеңесшілерінің қызметі бойынша тәжірибе 
алмасу мақсатында халықаралық үкіметтік емес байланыстарды дамыту. 

 
2.2 .Палата мүшелеріне қойылатын талап: 

1. Заң кеңесшілері палатасының тек біреуінде ғана мүшелікте болу; 
2. Заң кеңесшілері палатасының жарғылық міндеттерін шешуге және мақсаттарына 

жетуіне жәрдемдесу; 
3. мүшелік жарналарды Заң кеңесшілерінің Палатасы белгілеген (ақшалай түрдегі) 

тәртіпте, мерзімде және мөлшерде тұрақты төлеу; 
4. Заң кеңесшілері палатасының қызметін реттейін жарғы ережелері мен басқа да 

құжаттарды, сондай-ақ оның басшылық органдарының шешімін сақтауы; 
5. Қазақстан Республикасының «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 

заңының, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінің және заң 
көмегін көрсету стандарттарының талаптарын заң көмегін көрсету кезінде сақтауы; 

6. заң кеңесшілерінің Іскерлік және кәсіптік этика Кодексін сақтауы; 
7. заң көмегін көрсетуге кедергі келтіретін жағдай туындағанда заң көмегін көрсету 

мүмкін еместігі туралы заң кеңесшісі келісім жасаған тапсырыс берушіге немесе заңды 
тұлғаға хабарлауы;  

8. заң көмегін көрсету кезінде тапсырыс берушіден және үшінші тұлғадан алынатын 
құжаттардың сақталуы мен құпиялылығын қамтамасыз етуі; 

9. келісім жасаған тапсырыс беруші мен заңды тұлғаның талап етуі бойынша Заң 
кеңесшілері палатасына мүше екендігі туралы ақпаратты беруі; 

10. өз құқын басқаларға сеніп тапсырусыз өзіне заң көмегін көрсетуі; 
11. өзі келісім жасаған заңды тұлғалардың заңды тұлға екендігі туралы ақпаратты, 

сондай-ақ келісім жасалған күннен бастап (келісімдерде және (немесе) өзгерістер туындаған 
жағдайда) PDF форматындағы электронды пошта немесе пошталық жөнелтілімдер арқылы 
он жұмыс күні ішінде осы ақпараттардағы кез-келген өзгерістер туралы мәліметтерді Заң 
кееңесшілері палатасына беруі;   

12. Заң кеңесшілері палатасы мүшелерінің тізіміндегі мәліметтердің өзгергендігі 
туралы оқиға орын алған жағдай туындағаннан кейінгі 3 жұмыс күні ішінде құжаттардың 
қосымшасымен (көшірмесімен) бірге электронды пошта арқылы беруі;  

13. кемінде екі жылда бір рет біліктілігін көтеру курстарынан өтуі;  
14. Заң кеңесшілері палатасына зиянын тигізуге бағытталған қасақана әрекеттер 

жасамауы, Заң кеңесшілерінің жарғылық мақсаттарына жетуін елеулі түрде қиындататын 
немесе оған мүмкіндік бермейтін әрекеттер (әрекетсіздіктер) жасамауы; 

15. Заң кеңесшілері палатасының белгісін (эмблемасын) шығарғысы келетін бөлшек 
немесе көтерме сауда тауарлары, сондай-ақ жұмыстарды атқару және қызметті көрсету  
мақсатына пайдаланғысы келетін Заң кеңесшілері палатасының мүшесі оны пайдаланудың 
шарттарын айқындайтын Заң кеңесшілері палатасының арнайы келісімін алу үшін Заң 
кеңесшілері палатасына жүгінуі^ 

16. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап республикалық маңызы бар қалалардың, 



астананың аумағында қызметін жүзеге асыратын заң кеңесшілері кемінде бір жыл мерзімге 
және заң кеңесшілеріне арналған сақтандыру сомасына, тиісті қаржылық жылға сәйкес, заң 
кеңесшілерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру келісімі жасалған күндегі 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде мың 
еселенген, ал басқа заң кеңесшілері үшін – кемінде бес жүз есе еселенген мөлшерде 
азаматтық-құқықтық жауапкершілік келісімін жасауы; 

17. бәсекелестікке үстіртін қарайтын әрекетерге; қызметі тұтынушыға немесе басқа 
тұлғаға моральдық зиян немесе шығын келтірген әрекеттерге, Палата мүшесінің болмаса 
Палатаның іскерлік беделіне нұқсан келтіретін әрекеттерге Палатаның қоятын талабын 
сақтауы;  

a) қандай да бір әрекеттермен бәсекелесінің беделін түсіретін әрекеттерге 
бармауы; 

b) қызмет көрсету кезінде компанияның немесе бәсекелесінің жұмысының 
беделін түсіретін жалған ұйғарымдар жасауына жол бермеуі; 

c) бәсекелесінің заң көмегін көрсету сапасына қатысты заң көмегін көрсету 
кезінде жұртшылықты жаңылдыратын нұсқаулар мен тұжырымдар жасауға 
жол бермеуі; 

d) заң көмегін көрсететін рынок субъектілеріне жазбаша/ауызша кемсітушілікке 
жол бермеуі; 

e) өзінің қызметі туралы әдейі жалған, негізсіз және шындыққа жанаспайтын 
жарнамалар жасамауы; 

f) қандай да бір әдіспен бәсекелесін шеттетуге өзгелерді үгіттемеуі; 
g) коммерциялық құпия саналатын ақпараттарды заңсыз пайдалануға жол 

бермеуі керек. 
 

2.3 Палатаның заң кеңесшілері атқаратын шаралар: 
1. заң көмегін көрсетудегі кәсіптік біліктілігі мен сапасының деңгейін көтеру 

мақсатында кемінде екі жыда бір рет заң көмегін көрсету жөніндегі біліктілік  
курстарынан өтуге құқылы; 

2. Палата бекіткен Этикалық принциптер кодексінің түғырлық принциптерін 
сақтауға міндетті, бұл заң көмегін көрсетуге жүгінген тұлғаны жаңылысудан сақтауға 
көмектеседі. 

2.4 Өзін-өзі реттеуші ұйым ретіндегі Палатаның негізгі принциптері: 
1. заңдылық – барлық мүдделі тұлғалардың құқықтары сақталуы  шартымен осы 

Заңға және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарына сәйкес өзін-өзі реттеуді енгізу 
және жүзеге асыру; 

2. тепе-теңдік – өзін-өзі реттейтін ұйымдар мүшелерінің (қатысушыларының) 
құқықтары мен міндеттерінің тең болуы; 

3. өзін-өзі қаржыландыруы –  мүшелік жарналар және Қазақстан Республикасының 
заңдарында тиым салынбаған басқа да көздер арқылы өзін-өзі реттеу ұйымының қаржылық 
қызметі; 

4. жауапкершілік – Қазақстан Республикасының осы заңына және басқа заңдарына 
сәйкес өзін-өзі реттеу ұйымдарының осы өзін-өзі реттеу ұйымдары мүшелерінің 
(қатысушыларының) әрекеттерінен кепілдендірілген мүлікті пайдалануда келтірілген 
шығын үшін үшінші тұлға алдындағы  жауапкершілігі; 

5. қызметінің ашықтығы – мүдделі тұлғаларға ақпараттық қолжетімділікті 
қамтамасыз ете отырып, өзін-өзі реттеу ұйымының барынша ашықтығын қамтамасыз ету; 

6. беделге тәуелділік (беделділік тәуелділігі)  – өзін-өзі реттеуші ұйым мүшелерінің 
(қатысушыларының) өз іскерліктері мен кәсіптік беделіне тәуелділігі; 

7. өзара көмек және мүдделерді қорғау - өзін-өзі реттеуші ұйымдардың өз 



мүшелеріне (қатысушыларына) көмек көрсетуі, сондай-ақ олардың мүдделерін қорғауы; 
8. тәуелсіздік – Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей қарастырылған 

жағдайлардан басқа жағдайда, мемлекеттік органдар, басқа да ұйымдар мен лауазымды 
тұлғалардың өзін-өзі реттеу ұйымдардың қызметіне араласуына жол берілмеуі; 

9. тиімділігі – өзін-өзі реттеуді енгізу мемлекеттік реттеу кезінде алға қойылған 
мақсаттарға барынша тиімділікпен қол жеткізуді қамтамасыз ету шартымен ғана жүзеге 
асырылуы; 

10. қайталамалықты болдырмау – өзін-өзі реттеу ұйымдары мүшелеріне 
(қатысушыларына) қатысты қосарлы бақылау жасауды болдырмау мақсатында мемлекеттік 
органдар мен өзін-өзі реттеу ұйымдары құзырларының нақтылы ажыратылуы. 
 

2.5 Кәсіпкерлік ортада өзін-өзі реттеу ұйымы ретіндегі Палатаның жұмысы: 
Заң кеңесшілерінің палатасы: 
1. өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін білдіруге және қорғауға, сондай-ақ 

олар өтініш жасаған жағдайларда мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен 
өзара қарым-қатынаста олардың өкілдері болуға; 

2. заң көмегін көрсету мәселелеріне қатысты Палата мүшелерінің құқықтары мен 
заңды мүдделеріне нұқсан келтіретін нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауға 
байланысты мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізуге; 

3. Қазақстан Республикасының заңында белгіленген мемлекеттік құпиялардан, 
заңмен қорғалатын коммерциялық және басқа құпиялардан тұратын мәліметтерден басқа 
жағдайларда, Палата Қазақстан Республикасының өзіне жүктелген қызметін орындауға 
қажетті ақпараттарды орталық және жергілікті мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарынан алуға;    

4. мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық 
бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды тұлғалардың, мемлекеттік қызметшілердің сотта 
талқылауға жататын әрекеттерін (әрекетсіздіктерін) шешу үшін сотқа жүгінуге; 

5. дауларды сотта және сотқа дейін, оның ішінде төрелік сотта шешуге қатысуға; 
6. өзінің жұмысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға; 
7. Палата мүшелерін кәсіптік оқытуды және қайта даярлықтан өткізуді 

ұйымдастыруға; 
8. Палатаның ережелері мен стандарттарын, этикалық нормаларын бекітуге; 
9. заң көмегін көрсетуде олардың ереже мен стандарттарды, Палата мүшесінің 

этикалық нормаларын, шарттарын сақтауына қатысты Палата мүшелеріне бақылау жасауға; 
10. өз мүшелеріне қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында және 

Палатаның жарғысында қарастырылған ықпал ету шараларын қолдануға құқылы.  
Заң кеңесшілерінің Палатасы: 

1. Қазақстан Республикасының заңдарын, Палатаның жарғысын және ол 
қабылдаған ережелер мен стандарттарды сақтауға; 

2. өз өкілеттігі шеңберінде жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерінің бұзылуына жол бермеу шарасын қолдануға;  

3. құқықтық біліктіліктерін арттыру жөнінде мүшелері арасында түсінік 
жұмыстарын жүргізуге; 

4. түскен және жұмсалған ақша туралы мүшелеріне ақпараттар беруге; 
5. өзінің қызметінің және өз мүшелері жұмысының ақпараттық жариялылығын 

қамтамасыз етуге; 
6. міндетті түрде мүше (қатысушы) болуға негізделген заң көмегін көрсету 

мәселесіне қатысты жасалатын ережелер мен стандарттарды өкілетті органдармен және 
реттеуші мемлекеттік органдармен келісуге;  

7. есеп беру түрінде Палатаға, бұдан кейін Қазақстан Республикасының 
заңдарында, Палатаның жарғысында немесе Палата мүшелерінің жалпы жиналысының 
шешімімен бекітілген басқа да құжаттарда белгіленген тәртіпте реттеуші мемлекеттік 



органдарға беру арқылы ақпарат негізінде өз мүшелерінің жұмысына талдау жасауға;  
8. Қазақстан Республикасының заңдарында, Палата жарғысында немесе Палата 

мүшелерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген басқа да құжаттарда белгіленген тәртіпте 
өз мүшесінің Қазақстан Республикасының заңын, заң көмегін көрсету ережесі мен стандарттарын 
бұзғандығы туралы мәліметті реттеуші мемлекеттік органдарға хабарлауға міндетті.    

2.6 .Өзін-өзі реттеуші ұйым – Палата мүшелерінің жауапкершілігі: 
1. азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру жолымен қамтамасыз ету 

арқылы  заң көмегін көрсетуге жүгінген тұлғалар алдындағы жауапкершілігі; 
2. заң қызметін көрсетуге арналған келісім жасаған тапсырыс берушіге 

келтірілген шығын, немесе үшінші тұлға тарапынан келтірілген мүліктік шығын Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңына сәйкес өндіріп алуға жатады; 

3. заң көмегін көрсету кезінде тапсырыс берушінің және / немесе үшінші 
тұлғаның мүліктік мүддесіне келтірілген шығынды қайтару жөніндегі заң кеңесшісіне 
қатысты азаматтық-құқықтық жауапкершілік туындаған жағдайда ол сот тарапынан 
шешіледі ; 

4. мүшелерінің Қазақстан Республикасының «Адвокаттық қызмет және заң көмегі 
туралы» заңының, Палата стандарттары мен ережелерінің талаптарын бұзғандығына 
қатысты өтініштерді, шағымдарды Палатаның қарау тәртібі Қазақстан Республикасының 
«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заңына сәйкес атқарылады. Палата мүшесі 
Палатаның Тәртіптік комиссиясы қарайтын тәртіптік іс қозғау, Палатаның ішкі 
құжаттарына сәйкес Палата мүшесін жауапқа тарту туралы Палата Басқармасының 
шешімі шығарылуымен жауапқа тартылады. 

2.7 . Палата мүшесін жауапқа тартудың тәртібі: 
1. Палата мүшесінің әрекетіне/әрекетсіздігіне Палатаға келіп түскен өтініш 

Қазақстан Республикасының «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заңының 96-
бабына, сондай-ақ Палата Басқармасы бекіткен регламентке сәйкес қаралады. 

2. ықпал ету шарасы Тәртіптік кеңес қортындысын қарағаннан кейін Палата 
Басқармасының шешімімен қабылданады. 

 
3. Қорытынды ереже 

3.1. Осы Ереже Палатаның Жалпы жиналысының шешімімен қабылданады және күшінде 
болу мерзіміне шектеу қоылмайды. 
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