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Бекітілген: 

Басқарма Шешімімен 

Заң консультанттары палатасы 
«EurasiaLegalGroup» 

Хаттама №01 

2019 жылғы 17 мамырдағы 

 

 
"Eurasia Legal Group"заң консультанттары палатасы ережелері 

 
1 бап. Палата мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, оның ішінде олар қабылдайтын 

қағидалар мен стандарттарды орындау міндеті. 

 
 

1.1. Палата мүшелерінің: 

1) өзінің палатадағы мүшелігін көрсетуге міндетті; 
2) палатаның басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға құқылы емес; 

3) олардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен және шешімдермен танысуға құқылы; 

4) палатаның қызметін талқылауға қатысуға құқылы; 

5) палатаның қызметі туралы толық ақпарат алуға құқылы; 
6) палатаға кіру және оның мүшелерінің құрамынан шығу туралы мәселені өз қалауы бойынша шешуге 

міндетті; 
7) палатаның қызметін жақсарту жөніндегі мәселелерді талқылауға шығаруға және ұсыныстар енгізуге 

құқылы; 

8) палатаның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізуге құқылы. 
 
Палата мүшелері міндетті: 

1) Палатаның Жарғысын сақтауға, оның мақсаттарына қол жеткізу үшін Палатаның жұмысына 
қатысуға құқылы; 

2) палата қабылдаған ережелер мен стандарттарды сақтауға және орындауға міндетті; 

3) палата қабылдаған кәсіптік әдеп кодексінің қағидаларын сақтауға міндетті; 

4) кәсіптік қызметте заң көмегін көрсету қағидаттарын басшылыққа алуға міндетті; 
5) палатаның басқару органдарының шешімдерін орындауға міндетті; 

6) мүшелік жарналарды төлеуге міндетті; 

7) Палатаның ұстанымдары мен қағидаттарын қорғауға міндетті; 
8) палатаның жоғары беделіне қамқорлық жасау; 

9) Палата өткізетін іс-шараларға белсенді қатысуға құқылы; 

10) құпия ақпараты немесе зияткерлік құндылығы бар мәліметтерді, патенттелмеген өнертабыстарды 
және палатаның басқару органдары бекіткен басқа да ақпаратты жария етпеуге; ; 

11) Палатаның абыройына немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін әрекеттер немесе әрекеттер 

жасамауға міндетті. 

 
Палата мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында, Палата Жарғысында, сондай-ақ 

Палатаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген жауаптылықта болады. 

 

1.2. Палата келесі мақсаттарды қамтамасыз етуге бағытталған, оның барлық мүшелері орындауға міндетті 

қағидалар мен стандарттарды әзірлеуге құқылы: 

1) мүшелерге қойылатын нақты талаптарды айқындау; 

2) мүшелер жүргізетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру; 

3) жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыруға әкеп 

соғатын іс-әрекеттердің алдын алу болып табылады; 

4) мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану болып табылады; 

5) мүшелердің мүдделерін қорғау. 

1.3. Палатаның ережелері мен стандарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 
келмеуге, Іскерлік әдеп қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келуге, заңдық көмек көрсету 
кезінде мүдделер қақтығысын жоюға немесе азайтуға тиіс. 

 

2 бап. Палатаға мүшелікке қабылдау, мүшелікті тоқтата тұру және тоқтату шарттары мен 

тәртібі 
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2.1. Азаматтық істер бойынша жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру түрінде заң көмегін 

жүзеге асыратын тұлғалар үшін Палатаға мүшелік міндетті болып табылады. 

2.2. Палата мүшелері өздерінің дербестігі мен жеке басының құқығын сақтайды. 
2.3. Жоғары заң білімі, заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар, сондай-ақ 

аттестаттаудан өткен жеке тұлға палата мүшесі бола алады. 

2.4. Сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекет қабілеті шектеулі деп танылған не заңда белгіленген 

тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам палата мүшесі бола алмайды. 
2.5. Аттестаттау Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған кешенді тестілеу, сондай-ақ 

әңгімелесу түрінде өткізіледі. Палатаға кіру үшін аттестаттауды өткізу тәртібі мен шарттарын уәкілетті 

органмен келісу бойынша Палата айқындайды. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сәйкес келетін және палата белгілеген кешенді тестілеудің шекті балын жинаған және әңгімелесуден 

өткен үміткер аттестаттаудан өтті деп есептеледі. 

2.6. Палатаға кіру үшін үміткер палатаны басқару органына ұсынады: 

1) палата мүшелігіне қабылдау туралы жазбаша өтініш береді. Арызда үміткердің тегі, аты, әкесінің 

аты, тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері көрсетілуге тиіс; 

2) жоғары заң білімі туралы құжат; 
3) өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығы туралы анықтама; 

4) заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілінің болуын растайтын құжаттар; 

5) аттестаттау нәтижелері. 

2.7. Үміткер бір мезгілде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келетін бір Палатаның 

ғана мүшесі бола алады. 
2.8. Палатаның алқалы басқару органы адамның осы бапта белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы 

шешімді осындай адамнан өтініш пен қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде қабылдайды. 

2.9. Өзіне қатысты оның осы бапта белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы шешім қабылданған тұлға 
палата мүшелігіне қабылданды деп есептеледі және мұндай тұлға туралы мәліметтер осындай тұлға заң 
консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын ұсынған күннен бастап үш жұмыс күні 

ішінде Палата мүшелерінің тізіліміне енгізіледі*. Мұндай адамға ол туралы мәліметтер Палата 
мүшелерінің тізіліміне енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Палатаға нақты мүшелігін 
растайтын құжат беріледі. 

2.10. Адамды палата мүшелігіне қабылдаудан бас тарту үшін негіздер болып табылады: 

1) адамның осы баптың талаптарына сәйкес келмеуі; 

2) Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін 
көрсету қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін, Егер 

шығарылған күнінен бастап тригодадан аз уақыт өтсе, адамды Палата мүшелері тізілімінен шығару 

жатады. 
2.11. Палатаның палата мүшелігіне қабылдаудан бас тарту туралы шешіміне уәкілетті органға шағым 

жасалуы мүмкін. Дау реттелмеген жағдайда уәкілетті органның шешіміне сотқа шағым жасалуы 

мүмкін. 

2.12. Палатадағы мүшелікті тоқтата тұру туралы шешімді палата мүшесінің өтініші негізінде Палатаның 
алқалы басқару органы қабылдайды. Палатаның алқалы басқару органы Палата мүшесінен өтініш келіп 

түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мүшелікті тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды. 

2.13. Палатаға мүшелікті Палатаның алқалы басқару органы тоқтатады: 
1) палата мүшелігінен шығу туралы жеке өтініші негізінде жүзеге асырылады; 

2) палата мүшесі болып табылатын азамат қайтыс болған, ол қайтыс болды деп жарияланған, 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен хабар-ошарсыз кетті деп танылған 
жағдайларда тоқтатылады; 

3) палата мүшесі Жарғының талаптарына, палатаның басқару органдарының шешімдеріне бағынбаса; 

4) палатаға кір келтіретін немесе кір келтіретін іс-әрекеттер кезінде; 

5) Палата қызметіне кедергі болған кезде; 
6) заң консультанттары палаталарының тізілімінен шығару туралы сот шешімі заңды күшіне енген 

жағдайларда тоқтатылады; 

7) Палата таратылған жағдайларда тоқтатылады. 
2.14. Палатаға оған қатысты шағым түскен жағдайда, егер мүшеге қатысты тексеру жүргізілсе немесе 

тәртіптік ықпал ету шарасын қолдану туралы іс қаралып жатса – адамның палатаға мүшелігі тексеру 

аяқталғанға дейін, ал бұзушылықтар анықталған жағдайда тәртіптік комиссияның бұзушылық және 
тәртіптік жазалау шарасын қолдану туралы істі қарауы аяқталғанға дейін тоқтатылмайды. 

2.15. Өзіне қатысты палатадағы мүшелікті тоқтату туралы шешім қабылданған тұлға өз мүшелерінің 
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палатадағы мүшелігін тоқтату фактісі туралы хабардар етуге міндетті. 
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