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Заң консультантының - "Eurasia Legal Group" заң консультанттары палатасының 

мүшесінің кәсіби әдеп кодексі 

 

1 ТАРАУ 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1. "Eurasia Legal Group" заң консультанттары палатасы мүшесінің заң консультантының 

кәсіби әдеп кодексі (бұдан әрі – Кодекс) (бұдан әрі-заң консультанты) заң 

консультантының жеке басына және оның кәсіби міндеттерді орындау кезіндегі мінез-

құлқына, сондай-ақ клиенттермен, әріптестермен, Палата органдарымен, мемлекеттік 

қызмет органдарымен өзара қарым-қатынастарына қойылатын талаптарды 

айқындайтын ережелер жиынтығын білдіреді құқық қорғау органдарының, өзге де 

ұйымдар мен лауазымды адамдардың қатысуымен жүзеге асырылады. 

2. Заң кеңесшісі өз кәсібінің беделін үнемі сақтай отырып, заңнаманы сақтауы және 

кәсіби этикалық нормаларды ұстануы керек. 

3. Заң кеңесшісі өз кәсібінің беделіне және оның қоғамдағы рөлін арттыруға назар 

аударуы керек. 

4. Осы Кодексте реттелмеген жағдайларда заң консультанты мазмұны қоғамдағы жалпы 

мұраттар мен адамгершілік принциптеріне сәйкес келетін әдет-ғұрыптар мен 

дәстүрлерді ұстанғаны жөн. 

5. Кодексті бұзу Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі 

туралы заңнамасына сәйкес тәртіптік жауаптылыққа, сондай-ақ заң консультанттары 

палатасының қағидалары мен стандарттарының талаптарына әкеп соғады. 

6. Қазақстан Республикасының заң консультанттары өз ортасында осы Кодексте 

баяндалған идеалдар мен адамгершілік құндылықтарды таниды және бекітеді және 

оларды бұзушылықтар мен қол сұғушылықтан қорғайды. 

7. Заң консультанты мамандығы-заң үстемдігіне, сенімге, ашықтық пен тәуелсіздікке 

негізделген еркін кәсіп. 

8. Өзінің кәсіби қызметінде заң кеңесшісі толығымен тәуелсіз. Клиенттердің заңды 

мүдделерін қорғау бойынша кәсіби міндеттерді заң кеңесшісі еркін және дербес, 

лайықты және әдепті, адал, мұқият және құпия түрде, қандай да бір араласусыз немесе 

сырттан қысым жасамай орындайды. 

9. Осы Кодексті қолдану мемлекеттік басқару органдарының, құқық қорғау 

органдарының, өзге де ұйымдар мен лауазымды адамдардың беделін Заң 

консультанттарының да, жоғарыда аталған органдардың, мекемелердің, ұйымдар мен 

лауазымды адамдардың да заңды қатаң сақтауы тең дәрежеде қолдайды деп 

болжайды. 
 

 

 



2 ТАРАУ 

ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТЫ КӘСІБІНІҢ ҚАДІР-ҚАСИЕТІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ 

БАСЫНЫҢ ҚАДІР-ҚАСИЕТІ 

 

10. Заң кеңесшісі кәсібінің қадір-қасиеті оның өзіне деген ерекше моральдық 

көзқарасымен қамтамасыз етіледі, ол қоғам тарапынан оған тиісті қатынасты 

анықтайды. 

11. Ар-намысы мен қадір-қасиетін сақтау мақсатында заң консультанты: 

11.1. сыпайы, әдепті, сақтық, адал, адал болу, 

принципті және тәуелсіз; 

11.2. біліктілікпен әрекет ету, заң көмегін көрсетудің барлық заңды құралдарын, 

тәсілдері мен әдістерін пайдалану; 

11.3. өз ұстанымын белсенді түрде қорғаңыз; 

11.4.  заң консультантының кәсібінің беделіне және жеке қадір-қасиетіне нұқсан 

келтіретін іс-әрекеттер жасамау, заң консультантының қоғамдағы рөлі мен беделін 

арттыруға жәрдемдесу; 

11.5. өзінің кәсіби тәуелсіздігіне кез келген қол сұғушылыққа жол бермеу; 

11.6. құқық саласында өз білімдерін тұрақты кеңейту және тереңдету; 

11.7. кәсіби міндеттерін орындау кезінде қарым-қатынаста іскерлік мәнерді және 

киімнің іскерлік стилін сақтау. 

12. Заң консультантына тыйым салынады: 

12.1.клиенттерді лайықсыз тәсілдермен тарту; 

12.2. клиенттің мүдделеріне қайшы келетін құқықтық позицияны алу; 

12.3. клиенттің заңды мүдделеріне қайшы әрекет ету; 

12.4. процеске қатысушыларды қорлайтын мәлімдемелерге жол бермеу; 

12.5. "Eurasia Legal Group"заң консультанттары палатасының кез келген мүшесінің 

кәсіпқойлығының беделін түсіруі мүмкін кез келген мінез-құлық; 

12.6.  өз іс-әрекеттерімен және мінез-құлқымен сынға себеп беру. 

12.7. "Eurasia Legal Group" заң консультанттары палатасының мүшелерін басқа заң 

консультанттарын сынағаны үшін қудалау; 

12.8. клиенттің келісімінсіз одан алынған ақпаратты жеке мақсатта пайдалану; 

12.9.медиативтік немесе бітімгершілік келісім жасасу туралы келіссөздер барысында 

екінші Тараптан алынған мәліметтерді бүкіл процесс ішінде де, ол аяқталғаннан 

кейін де осы Тарапқа қарсы пайдалану; 

 
3 ТАРАУ 

ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫНЫҢ ӘРІПТЕСТЕРІМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ 

 

13. Заң консультанты қайырымды және тілектес болуға, өз әріптестерінің ар - намысы мен 

қадір-қасиетін құрметтеуге, олармен қарым-қатынаста салауатты адамгершілік-

психологиялық ахуалды сақтауға, мүмкіндігінше әріптестеріне кәсіби қызметінде 

қолдан келгенше көмек көрсетуге (құқықтық ұстанымды, заң көмегін көрсетудің 

барынша орынды құралдарын, тәсілдері мен әдістерін және т.б. таңдау кезінде) міндетті.  

14. Заң консультанты жаңа бастаған әріптестеріне өзінің білімі мен тәжірибесімен 

көмектесуге құқылы. 

15. Заң консультантының құқығы жоқ: 

15.1. Құқықтық сипаттағы құжаттарда, клиентке және өзге тұлғаларға жолдаған 

хаттарда "Eurasia Legal Group"заң консультанттары палатасының басқа мүшесіне 

жала жабатын түсініктерге жол беру; 

15.2. "Eurasia Legal Group" заң консультанттары палатасының мүшесіне нұқсан 

келтіретін өз пікірін ашық білдіру; 



15.3. Клиенттің қатысуымен" Eurasia Legal Group " заң консультанттары палатасының 

басқа мүшесінің консультациясының дұрыстығына дау айту (егер әріптестің 

қателігі анықталса, оны түзетуге сыпайы түрде көмектесу мүмкіндігін табу керек); 

 

15.4. "Eurasia Legal Group" заң консультанттары палатасының басқа мүшелері алатын 

қаламақының мөлшерін ешкіммен талқылау. 

16. Егер клиент тапсырманы қабылдап алған (қабылдаған) басқа заң кеңесшісімен (заң 

кеңесшілерімен) бірлесіп іс жүргізуді сұраса, заң консультанты әріптесінің 

(әріптестерінің) істі бірлесіп жүргізуге келісетінін-келіспейтінін анықтауға, ал ол (олар) 

келіспеген жағдайда клиентке заң консультантын таңдауды айқындауды ұсына отырып, 

ол туралы хабардар етуге тиіс . 

17. "Eurasia Legal Group" заң консультанттары палатасы мүшесінің кез келген басқа заң 

консультантына тапсырма беруі Клиенттің келісімімен ғана мүмкін болады. 

18. Заң консультанттарына әріптестерінің назарын олардың тарапынан жіберілген кәсіби этика 

нормаларын бұзуға әдепті түрде аудару ұсынылады.  Кез келген заң консультанты кәсіби этика 

нормаларын өрескел бұзған жағдайда, "Eurasia Legal Group" заң консультанттары палатасының 
мүшесі бұл туралы әріптесі мүшесі болып табылатын заң консультанттары палатасына 

хабарлауға құқылы. 
 

4 ТАРАУ 

ЗАҢ КЕҢЕСШІСІНІҢ КЛИЕНТТЕРМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ 

 

19. Заң кеңесшісі клиенттермен адал және сенімді қарым-қатынасты сақтауы керек. 

20. Заң кеңесшісі клиент мәселелерінің құқықтық мәнін анықтап, анықтап, құқықтық 

нормаларды түсіндіріп, зерттелген жағдайға құқықтық баға беруі керек. 

21. Заң кеңесшісі клиенттің (клиенттердің) қатысуымен Жеке және кәсіби сөйлесулерден 

бас тартуы керек, клиенттің мәселесін соңғысының келісімімен ұжымдық талқылау 

жағдайларын қоспағанда. 

22. Заң консультанты шарт жасасудан және іс жүргізуден, егер:  

 осы іс бойынша ол мүдделері өтініш жасаған тұлғаның мүдделеріне қайшы келетін 

тұлғаға (тұлғаларға) заң көмегін көрсетті немесе көрсетеді; 

 бұрын іске судья, прокурор, сарапшы, маман, аудармашы ретінде қатысқан; 

 істі қарауға өзімен туыстық қатынаста болатын лауазымды адам қатысты немесе 

қатысады; 

 сотта, судья лауазымында онымен жақын туыстық қатынастарда тұратын адам жұмыс 

істейді; 

 ол мүдделері жүгінген адамның мүдделеріне қайшы келетін адамға сол іс бойынша заң 

көмегін көрсететін заң консультантымен жақын туыстық қатынастардан тұрады; 

 заң көмегін сұрап өтініш жасаған адамның талаптары заңнамаға айқын қайшы келеді 

немесе бұл адам өз мүдделерін қорғау үшін көрінеу жалған немесе заңнаманы бұза 

отырып алынған дәлелдемелерді қабылдауды не өзге де заңсыз құралдар мен тәсілдерді 

пайдалануды талап етеді; 

 оған басқа адам сеніп тапсырған құпияны жария етуді талап ететін мән-жайлар туындауы 

мүмкін; 

23. Тапсырманы орындаудан бас тартқан жағдайда, заң кеңесшісі бұл туралы Клиентке 

алдын-ала хабарлауы керек, осылайша соңғысы басқа заң кеңесшісінің көмегіне 

жүгінуге мүмкіндік алады.



24. Заң кеңесшісі клиенттің талаптарын қанағаттандыруға уәде бермеуі (кепілдік бермеуі) 

керек, бірақ егер клиент талап етсе, істің нәтижесі туралы өз пікірін білдіруге құқылы. 

25. Клиенттің талаптарының немесе қарсылықтарының айқын негізсіздігіне және оның 

заңды позициясы жоқтығына сенімді болған кезде, заң кеңесшісі өз пікірін клиентке 

хабарлауы керек. Бұл жағдайда заң кеңесшісі іс жүргізу тапсырмасын орындаудан бас 

тартуға және клиентке оны қозғамауға немесе тоқтатуға ұсыныс жасауға құқылы. 

26. Заң консультанты өзі жасаған құжаттарда келтірілген мәліметтердің, егер оларды клиент 

ұсынған болса, дұрыстығына, сондай-ақ егер оған олардың анық еместігі туралы көрінеу 

белгілі болмаса, жалған мәліметтері бар құжаттардың ұсынылуына жауап бермейді.  

27. Кәсіптік қызметте техникалық құралдарды пайдалану кезінде заң консультанты заң талаптарын 

бұзбауға тиіс. 
 

5 ТАРАУ 

ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫМЕН, 

СОТТАРМЕН, ӨЗГЕ ДЕ ҰЙЫМДАРМЕН ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРМЕН 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ 

 

28. Соттарда және басқа да мемлекеттік органдарда, мекемелер мен ұйымдарда, қоғамдық 

және өзге де ұйымдарда кәсіби міндеттерін орындай отырып, заң консультанты 

"Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруда 

олардың сенімді тұлғасы болып табылатындығына сүйенеді. 

29. Қажет болған жағдайда судьялар мен процеске қатысушылардың әрекеттеріне қарсылық білдіру 

үшін заң кеңесшісі мұны дұрыс нысанда және заңға сәйкес қатаң түрде жасауы керек. 
 

6 ТАРАУ 

ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТЫНЫҢ ПАЛАТА ОРГАНДАРЫМЕН ҚАРЫМ-

ҚАТЫНАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ ЭТИКАСЫ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БІЛІКТІЛІК КОМИССИЯСЫ 

 

30. Заң консультанты Палата органдарын құрметтеуге және олар өз құзыреті шегінде 

қабылдайтын, кәсіптік заң консультациялық қызметін реттейтін қаулыларды, өкімдер 

мен қағидаларды дәл орындауға міндетті. 

31. Заң консультанты Палата органының және тәртіптік комиссияның шақыруы бойынша 

белгіленген мерзімде өзінің кәсіптік қызметінің мәселелері бойынша келуге тиіс. Егер 

уақытында келу мүмкін болмаса, ол келмеу себебін айтып, қажетті түсініктемелерді 

уақтылы ұсынуы керек. 

32. Өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған немесе азаматтық іс бойынша өзінің ар-намысы 

мен қадір-қасиетіне кір келтіретін талап қойылған заң консультанты Палата органының 

басшысын ол бойынша іс жүргізу нәтижесі туралы уақтылы хабардар етуге тиіс. 

33. Осы Кодекстің күші қолданыстағы заңнамамен регламенттелген заң қызметінің барлық 

түрлеріне қолданылады. 

34. Осы Кодекстің күші Палата мүшелеріне қолданылады. 

35. Осы Кодекстің күші ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға 

қолданылмайды. 

36. Осы Кодекс 2019 жылғы 17 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.  


