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"Eurasia Legal Group" заң консультанттары 
 палатасы Басқармасының шешімімен 

Хаттама № 01 
2019 жылғы 17 мамырдағы 

 

 

 

 

үміткерлерді аттестаттаудан өткізу 

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

 

1. Жалпы ережелер 
1. Осы жеке тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары (бұдан әрі – қағидалар) 

"Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 83 – бабына сәйкес әзірленді және "EurasiaLegalGroup" заң консультанттары 

палатасының (бұдан әрі-Палата) мүшелігіне кіру үшін жеке тұлғаларды аттестаттаудан өткізу 

тәртібі мен шарттарын айқындайды. 
2. Жеке тұлғаларды аттестаттау олардың кәсіптік және біліктілік даярлығын, іскерлік қасиеттерін 

айқындау, Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заңдық көмек туралы 

заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында жүзеге асырылады. 

3. Аттестаттау кезінде бағалаудың негізгі критерийі үміткердің Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда клиентке мұқтаж болатын заң көмегін 
көрсету қабілеті болып табылады. 

4. Аттестаттаудан өтуге өтініш берген үміткерлерді аттестаттау тегін өткізіледі. 

5. Жоғары заң білімі, заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар,палата мүшесі 
болғысы келетін үміткер аттестаттауға жатады. 

6. Аттестаттау нәтижесі палата мүшелігіне қабылдау үшін негіз болып табылады және басқа палата 

мүшелігіне заң консультанттарын қабылдау үшін негіз болып табылмайды. Заң консультанттарын 

басқа палатада аттестаттау палата мүшелігіне қабылдау үшін негіз болып табылмайды. 
7. Кешенді тестілеуден өтудің шекті балы 21 балды құрайды (70%). Бұл ретте сұрақтардың жалпы 

саны 30 (1 сұрақ = 1 балл) құрайды. 

8. Аттестаттау Палатаның Интернет-ресурсында тіркелгеннен кейін және барлық құжаттар 
топтамасын не көзбе-көз тәртіпте, не Палатаның Интернет-ресурсы арқылы онлайн ұсынғаннан 

кейін жүргізіледі. 

9. Күндізгі аттестаттау келіп түскен өтініштердің санына байланысты айына кемінде бір рет 

өткізіледі. Аттестаттауды өткізу күні туралы хабарлама аттестаттаудан өтуге берілген өтініштерде 
көрсетілген телефондарға (WhatsApp, Telegram мессенджерлеріне және т.б.) СМС арқылы 

жіберіледі. 

10. Аттестаттау аттестаттау комиссиясы өткізетін бірқатар жүйелі кезеңдерді қамтиды: 

1) жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының заңнамасын білуін кешенді тестілеу; 

2) жеке тұлғамен әңгімелесу; 

3) шешім шығару. 

 

2. Аттестаттауды өткізу тәртібі мен шарттары 
11. Аттестаттауға жататын үміткердің аттестаттау парағы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша ресімделеді. 

12. Аттестаттау комиссиясы палата Басқармасының шешімімен тағайындалған 3 адамнан тұрады. 

Палатаның 1000 мүшесіне дейін аттестаттау комиссиясының функцияларын палата Басқармасы 
орындайды. 

13. Аттестаттау комиссиясының төрағасын Палатаның аттестаттау комиссиясының мүшелері 

таңдайды. 

14. Шешім жай көпшілік дауыспен қабылданады.. 
17. Отырыс барысында комиссия ұсынылған материалдарды зерделейді, аттестатталатын адамды 

тыңдайды.  Ұсынылған материалдарды зерделеу және жеке тұлғамен әңгімелесу нәтижелері 

бойынша комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды: 
1.  1) аттестатталды; 2) аттестатталмады. 

18. Аттестаттау комиссиясының шешімі аттестаттау парағына енгізіледі, оған аттестаттау 

комиссиясының төрағасы, мүшелері және хатшы қол қояды. 

19. Аттестаттаудан өткен жеке тұлғаның аттестаттау парағы жеке істе сақталады. 



 

«Eurasia Legal Group» Заң 

консультанттары  

палатасын аттестаттаудан 

өткізу  

қағидаларына 1-қосымша 

 

 
 

АТТЕСТАТТАУ ПАРАҒЫ 

аттестаттауға жататын жеке тұлғаға 

 

1. Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) 
 
 

2. Туған күні « » 19 жылы 

3. Заң мамандығы бойынша жалпы жұмыс өтілі 
 

 

 

4. Аттестаттау комиссиясының мүшелері айтқан ескертулер мен ұсыныстар: 
 

 

 

 

5. Отырысқа аттестаттау комиссиясының ____ мүшелері қатысты 

 
6. Дауыс беру нәтижелері бойынша жеке тұлғаның қызметін бағалау: 

1)сәйкес келеді (дауыс саны)  ______________ 

2) сәйкес келмейді (дауыс саны) ________________ 
 

7. Аттестаттау комиссиясының ұсынымдары (олар берілетін уәждерді көрсете отырып) 
 

 

 

8. Ескертпелер  
 

 

 

 

Аттестаттау комиссиясының төрағасы:  (_______) 

Аттестаттау комиссиясының хатшысы:  (_______) 

Аттестаттау комиссиясының мүшелері:  (_______) 

 (_______) 

 

Аттестаттауды өткізу күні « » 20 жыл  

Аттестаттау қорытындысы бойынша ұйым басшысының шешімі   
 

 

Аттестаттау парағымен таныстым:  

(жеке тұлғаның қолы және күні) 

М.О. 
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