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«Альянс» заң консультанттары Палатасы мүшелерінің   

2020 жылғы 28 тамыздағы кезектен тыс  
жалпы жиналысында бекітілген  «Альянс»  

Заң консультанттары Палатасының  
ЖАРҒЫСЫ  

  
1-бап. Жалпы ережелер  

1.1. "Заң консультанттары Палатасы" (бұдан әрі – Палата) деп өзін-өзі реттейтін, міндетті мүшелікке 
негізделген, заң кеңесшілері палаталарының тізіліміне енгізілген, мүшелік шарттарында кемінде елу 
заң кеңесшісін біріктіретін ұйым танылады.   
1.2. Палата мемлекеттік тіркелген кезден бастап коммерциялық емес ұйым болып табылады, 
меншігінде оқшауланған мүлкі болады және өз міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді,  
өз атынан жеке мүліктік емес құқықтарды иемденіп, жүзеге асыра алады және міндеттер атқара 
алады, дербес балансы, банк мекемелерінде есеп айырысу және өзге де шоттары болады, мөрі, 
мөртаңбалары, өз атауы қазақ және орыс тілдерінде көрсетілген фирмалық бланкілері және 
белгіленген тәртіппен бекітілген басқа да деректемелері болады, өз атынан шарттар жасаса алады, 
сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға бола алады.  
1.3. Палата өз мүшелерінің заңдылық, тең құқылық және ерікті ерік білдіруі, жариялылық, өзінөзі 
басқару және өзін-өзі қаржыландыру қағидаттарында құрылады және жұмыс істейді.  
1.4. Палатаның қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексімен, Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және 
заң көмегі туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы", "Өзін-өзі реттеу туралы" Заңдарымен, 
Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Палатаның 
ережелерімен және стандарттарымен реттеледі.  
1.5. Палатаның атауы:   
Толық атауы:  
- мемлекеттік тілде: «Альянс» Заң 
консультанттары палатасы - орыс тілінде: Палата 
юридических консультантов «Альянс»  
Қысқартылған атауы:  
- мемлекеттік тілде: «Альянс» ЗКП - орыс 
тілінде: ПЮК «Альянс»   

1.6. Палатаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Алмалы ауданы, 
Шевченко к-сі, 118 үй, 108 кеңсе  

1.7. Палатаның қолданылу мерзімі шектелмеген.  
  

2-бап. Палата қызметінің мәні мен мақсаттары  
2.1. Палата қызметінің мәні:  
−  заң көмегін көрсететін тұлғалардың кәсіби қызметін үйлестіру;  
− заң консультанттарының кәсіби қызметі саласындағы, сондай-ақ азаматтар мен заңды 

тұлғаларға олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және оларды іске 
асыруға жәрдемдесу мақсатында басқа да заң көмегін көрсету жөніндегі қызметін ұйымдастыру, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тегін заң көмегін 
көрсетуді ұйымдастыру;  

− Палата мүшелерінің кәсіби қызметін жүзеге асыруы кезінде оларға жәрдемдесу, кәсіби көмек 
көрсету және қорғау;  

− Палата мүшелерінің қызметін материалдық-техникалық, оқу-әдістемелік және 
анықтамалықақпараттық қамтамасыз ету;  

− заң қызметін жүзеге асыруға кәсіби бақылауды ұйымдастыру;  
− заң консультанттарының біліктілігін арттыруды және заң қызметімен айналысуға үміткер 

адамдардың тағылымдамасын ұйымдастыру.  
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2.2. Палата қызметінің мақсаты өз мүшелерінің Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет 
және заң көмегі туралы заңнамасының, Палата қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп 
кодексінің талаптарын сақтауы бөлігінде заң көмегін көрсету жөніндегі қызметті және олардың 
қызметіне бақылау жасауды реттеу болып табылады.  

2.3. Палата мынадай функцияларды жүзеге асырады:  
1) кәсіптік мінез-құлық қағидаларын және кәсіптік әдеп кодексін белгілейді;  
2) Палата мүшелігіне қабылдау қағидалары мен шарттарын белгілейді;   
3) уәкілетті органмен келісу бойынша заң көмегін көрсету стандарттарын, заң көмегі сапасының 

өлшемшарттарын белгілейді және оларды Палата мүшелерінің орындауын қамтамасыз етеді;  
4) құпиялылық туралы талаптарды ескере отырып, Палата мүшелері ұсынатын деректер 

негізінде осы ақпаратты соңғы орналастырған күннен бастап алдыңғы кезең үшін Палата 
мүшелері көрсететін заң қызметтерінің қалыптастырылатын орташа құны туралы 
жиынтықталдамалық ақпаратты жылына кемінде бір рет өзінің интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етеді;  

5) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетудің көлемі мен тәртібін белгілейді;  
6) Палатаның бекітілген стандартына сәйкес өз мүшелерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз 

етеді;  
7) Палата мүшелерін ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;  
8) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, оның ішінде шетелдік және 

халықаралық ұйымдарда өз мүшелерінің мүдделерін білдіреді;  
9) Палата мүшелерінің Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы 

заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп 
кодексінің талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;  

10) Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң 
көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын 
бұзғаны үшін Палата мүшелерін жауаптылыққа тарту туралы мәселелерді қарайды;  

11) орта білімнен кейінгі, жоғары заң білім беру ұйымдары түлектерінің кәсіптік практикадан 
өтуін ұйымдастыруға жәрдемдеседі;  

12) практиканы қорытады және заң көмегін одан әрі жетілдіру мен дамыту жөнінде ұсынымдар 
мен ұсыныстар әзірлейді;  

13) Палата мүшелерінің тізілімін жүргізеді;  
14) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген өзге де 

функцияларды жүзеге асырады.  
3-бап. Палатаның құқықтары мен міндеттері  

3.1. Палата құқылы:  
1) өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін білдіру және қорғау, сондай-ақ олар өтініш жасаған 

жағдайда мемлекеттік органдармен, жеке және заңды тұлғалармен өзара қарым-қатынастарда 
олардың өкілдері болуға;  

2) мемлекеттік органдарға Палата мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделеріне қысым жасайтын 
қабылданған нормативтік құқықтық актілер бойынша ұсыныстар енгізуге;  

3) мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, 
ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшілердің сот арқылы  

дау айтуға жататын шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) сотқа шағым жасауға; 4) 
 дауларды сот арқылы және сотқа дейін шешуге, оның ішінде төрелікте қатысуға;  
5) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздерден мүшелік 

жарналар жинауға және Палатаның мүлкін қалыптастыруға;  
6) Палата мүшелеріне кәсіптік оқу мен аттестаттау жүргізуді ұйымдастыруға;  
7) Палата мүшелері үшін міндетті қағидалар мен стандарттарды бекітуге;  
8) Палата мүшелерінің Палата қағидалары мен стандарттарының талаптарын, палатаға мүшелік 

шарттарын сақтауы бөлігінде оларды бақылауға;  
9) өз мүшелеріне қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында және Палата жарғысында 

көзделген ықпал ету шараларын қолдануға;  

10) мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасын 
бұзатын адамдарды жауаптылыққа тарту жөнінде ұсыныстар енгізуге;  
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11) өз жұмысын бұқаралық ақпарат құралдарында жария етуге;  
12) Мемлекеттік құпияларды, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын 

мәліметтерді қоспағанда, орталық және жергілікті мемлекеттік билік органдарында және 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында Палатаның өзіне Қазақстан Республикасының 
заңдарымен жүктелген функцияларды орындауы үшін қажетті ақпаратты Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алуға;  

13) оның барлық мүшелері орындауға міндетті қағидалар мен стандарттарды әзірлеуге;  
14) заңдарда белгіленген тәртіппен банктерде шоттар ашуға;   
15) Палатаның мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы бар мөрі, мөртабаны және  
бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген эмблемасы (нышаны) болуға;   
16) меншігінде мүлік, сондай-ақ дербес теңгерімі болуға;   
17) мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденіп алуға және жүзеге асыруға;   
18) егер заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, басқа заңды тұлғаларды құруға;  19) филиалдар 

мен өкілдіктер ашуға;    
20) қауымдастықтар мен одақтарға кіруге, сондай-ақ олардың қызметіне қатысуға;  
21) Жарғыда көзделген мақсаттарды жүзеге асыруға қаражатты пайдалануға;  22) 
сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.   
Палатаның Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда белгіленген өзге де 
құқықтары бар.  
3.2. Палата міндетті:  
1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Палатаның Жарғысын және ол қабылдаған қағидалар 

мен стандарттарды сақтауға;  
2) өкілеттіктері шегінде тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылардың 

құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына жол бермеу жөнінде шаралар қолдануға;  
3) мүшелер арасында олардың құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша түсіндіру жұмыстарын 

жүргізуге;  
4) мүшелерді ақшаның түсуі және жұмсалуы туралы хабардар етуге;  
5) өз қызметінің және өз мүшелері қызметінің ақпараттық ашықтығын қамтамасыз етуге;  
6) міндетті мүшелікке негізделген өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша әзірленетін қағидалар мен 

стандарттарды уәкілетті органмен және реттеуші мемлекеттік органмен келісуге;  
7) Қазақстан Республикасының заңдарында, осы Жарғыда немесе Палата мүшелері жалпы 

жиналысының шешімімен бекітілген өзге де құжатта белгіленген тәртіппен реттеуші 
мемлекеттік органдарға кейіннен бере отырып, өздері палатаға есептер нысанында беретін 
ақпарат негізінде өз мүшелерінің қызметіне талдау жасауды жүзеге асыруға;  

8) өз мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасын, Палатаның ережелері мен стандарттарын 
бұзуы, сондай-ақ Палата мүшелеріне қатысты қолданылған ықпал ету шаралары туралы 
ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдарында, осы Жарғыда немесе Палата мүшелері 
жалпы жиналысының шешімімен бекітілген өзге де құжатта белгіленген тәртіппен реттеуші 
мемлекеттік органның назарына жеткізуге;  

9) Палата уәкілетті органға мүшелерді заң консультанттары палатасына енгізу, мүшелікті тоқтата 
тұру және мүшеліктен шығару туралы ақпаратты тоқсан сайын беруге;  

10) белгіленген тәртіппен салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;  
11) өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап беруге;  12) Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапты болуға.   

Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда Палатаның өзге де міндеттері 
белгіленуі мүмкін.  
3.3. Палата заң көмегін көрсету кезінде мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын 
қызметті жүзеге асыруға және іс-әрекеттер жасауға құқылы емес.  
  

4-бап. Палата мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, оның ішінде олар қабылдайтын 
қағидалар мен стандарттарды орындау міндеті  

4.1. Палата мүшелері құқылы:  
1) палатаға мүшелігіңізді көрсетуге;  
2) Палатаның басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға;  
3) олардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен және шешімдермен танысуға;  
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4) Палатаның қызметін талқылауға қатысуға;  
5) Палатаның қызметі туралы толық ақпарат алуға;  
6) Палатаға кіру және оның мүшелерінің құрамынан шығу туралы мәселені өз қалауы бойынша 

шешуге;  
7) Палатаның қызметін жақсарту жөніндегі мәселелерді талқылауға шығаруға және ұсыныстар 

енгізуге;  
8) Палатаның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізуге 

құқылы.  
4.2. Палата мүшелері міндетті:   

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

2) палата қабылдаған ережелер мен стандарттарды сақтауға және орындауға;  
3) палата қабылдаған кәсіптік әдеп кодексінің қағидаларын сақтауға;  
4) кәсіптік қызметте заң көмегін көрсету қағидаттарын басшылыққа алуға;  
5) палатаның басқару органдарының шешімдерін орындауға;  
6) мүшелік жарналарды төлеуге;  
7) Палатаның ұстанымдары мен қағидаттарын қорғауға;  
8) палатаның жоғары беделіне қамқорлық жасауға;  
9) Палата өткізетін іс-шараларға белсенді қатысуға;  
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.   
4.3. Палата өзінің барлық мүшелері орындауға міндетті, мынадай мақсаттарды қамтамасыз етуге 
бағытталған қағидалар мен стандарттарды әзірлеуге құқылы:  
1) мүшелерге қойылатын нақты талаптарды айқындауға;  
2) оның мүшелері жүргізетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға;  
3) жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына қатысты тұтынушыларды 

жаңылыстыруға әкеп соғатын іс-әрекеттердің алдын алуға;  
4) мүшелердің біліктілігін арттыруға;  
5) мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілдерін қолдануға; 6) мүшелердің мүдделерін 

қорғауға құқылы.  
4.4. Палатаның ережелері мен стандарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 
келмеуге, Іскерлік әдеп қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келуге, заң көмегін көрсету 
кезінде мүдделер қақтығысын жоюға немесе азайтуға тиіс.  

  
5-бап. Палатаға мүшелікке қабылдау және мүшелікті тоқтату шарттары мен тәртібі 5.1. 

Азаматтық істер бойынша жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру түрінде заң көмегін 
жүзеге асыратын тұлғалар үшін Палатаға мүшелік міндетті болып табылады.  

5.2. Палата мүшелері өз дербестігін және жеке тұлғаның құқықтарын сақтайды.  
5.3. Жоғары заң білімі, заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар, 

сондай-ақ аттестаттаудан өткен жеке тұлға Палата мүшесі бола алады.  
5.4. Сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекет қабілеті шектеулі деп танылған не 

заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам 
палата мүшесі бола алмайды.  

5.5. Палата мүшелеріне қойылатын қосымша талаптар палатаға мүшелік туралы 
ережеге сәйкес талаптарда белгіленуі мүмкін.  

5.6. Аттестаттау Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған кешенді 
тестілеу 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 үміткер аттестаттаудан өтті деп 
есептеледі.      

5.7. Палатаға кіру үшін үміткер палатаны басқарудың атқарушы органына ұсынады:  
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1) Палата мүшелігіне қабылдау туралы жазбаша өтініш береді. Өтініште үміткердің тегі, аты, 
әкесінің аты, тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (күні және 
кім бергені) көрсетілуге тиіс;  

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

 нарко  мен  
психдиспансерлердің есепке алынбауы туралы анықтамалар жатады;  
4) заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілінің болуын растайтын құжаттар; 5) 

 аттестаттау нәтижелері не аттестаттаудан босатылғанын растайтын құжаттар; 6) 
 кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шарты.  

5.8. Үміткер бір мезгілде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай 
келетін бір ғана палатаның мүшесі бола алады.  

5.9. 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.  

5.10. 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 палатадағы 
нақты мүшелігін растайтын құжат беріледі.  

5.11. Адамды палата мүшелігіне қабылдаудан бас тарту үшін негіздер болып табылады:  
1) адамның осы баптың талаптарына сәйкес келмеуі;  
2) Егер шығарылған күнінен бастап үш жылдан аз уақыт өтсе, Қазақстан Республикасының 

Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен 
стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін адамды Палата мүшелері 
тізілімінен шығару жатады.  

 Палатаның палата мүшелігіне қабылдаудан бас тарту туралы Шешіміне уәкілетті органға шағым 
жасалуы мүмкін.  
  Дау реттелмеген жағдайда уәкілетті органның шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.  
5.12.  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 мүшесінің Жарғының талаптарына, палатаның басқару органдарының шешімдеріне, 
Палатаның ережелері мен стандарттарына бағынбауы, оның ішінде мүшелік жарналарды 
төлеу бойынша үш айдан астам берешегі болған кезде;  

4) Палатаға кір келтіретін немесе кір келтіретін іс-әрекеттер кезінде;  
5) Палатадағы қызметке кедергі келтірген, оның ішінде мүшелік жарналарды үш айдан астам 

төлемеген кезде;  
6) Заң консультанттары палаталарының тізілімінен шығару туралы сот шешімі заңды күшіне 

енген жағдайларда;  
7) Палата таратылған жағдайда.  

5.13. 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.  
5.14. Өзіне қатысты Палатадағы мүшелікті тоқтату туралы шешім қабылданған тұлға 
өзінің клиенттерінің палатадағы мүшелігін тоқтату фактісі туралы хабардар етуге міндетті.  
5.15. Палатаның алқалы басқару органы Палатадағы заң консультантының мүшелігін 
тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен кешіктірмей Палата мұндай 
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шешімді Палатаның интернет-ресурсында орналастыруға, сондай-ақ осындай шешімнің 
көшірмелерін жіберуге міндетті:  

1) өзіне қатысты Палатадағы мүшелікті тоқтату туралы шешім қабылданған адамға 
қолданылмайды;  
2) егер адамды Палата мүшелігінен шығару оның Қазақстан Республикасының Адвокаттық 
қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен 
стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзуына байланысты болса, заң 
консультанттары палаталарының тізіліміне енгізілген барлық ұйымдарға қолданылады; 3) уәкілетті 
органға.  

5.16. Палата мүшелерінің құқықтары тең және міндеттері бірдей.  
5.17. Егер Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасында өзгеше 

көзделмесе, Палата мүшелерінің осы Палата берген мүлікке, оның ішінде мүшелік 
жарналарға құқықтары жоқ. Егер Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу 
туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, олар өздері мүше ретінде қатысатын 
палатаның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал аталған Палаталар өз 
мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.  

5.18. Палатасының мүшесі құқылы:  
1) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құзыретіне тиісті 
мәселелерді шешу кіретін соттарда, мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдарда білдіруге; 2) 
барлық мемлекеттік органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен заңды тұлғалардан заң 
көмегін көрсету үшін қажетті мәліметтерді сұратуға және алуға;  
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шектерде заң 

көмегін көрсету үшін қажетті нақты деректерді дербес жинауға, сондай-ақ оларды 
мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға ұсынуға;  

4) процестік құжаттарды, сот істерін қоса алғанда, заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғаға 
қатысты материалдармен танысуға және олардағы ақпаратты заңдарда тыйым салынбаған 
кез келген тәсілмен жазып алуға;  

5) заң көмегін көрсетуге байланысты туындайтын және ғылым, техника, өнер саласында және 
басқа да қызмет салаларында арнайы білімді талап ететін мәселелерді түсіндіру үшін 
шарттық негізде мамандардың қорытындыларын сұратуға;  

6) мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, 
ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің көмек сұрап өтініш 
жасаған адамдардың құқықтарына және заңмен қорғалатын мүдделеріне қысым жасайтын 
шешімдеріне және әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) өтінішхаттар мәлімдеуге, белгіленген 
тәртіппен шағымдар келтіруге;  

7) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін  
қорғаудың заңда тыйым салынбаған барлық құралдары мен тәсілдерін пайдалануға;  
8) татуластыру рәсімдерін жүргізуге;  
9) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетуге;  
10) Палатаға кіру және оның мүшелерінің құрамынан шығу туралы мәселені өз қалауы бойынша 

шешуге;  
11) Палата мүшелерінің жалпы жиналысына қатысу арқылы Палата қызметінің мәселелері 

бойынша өз ұсыныстарын енгізуге;  
12) Палатаның органдарын сайлауға және оларға сайлануға;  
13) Палатаның қызметі туралы ақпарат алуға;  
14) Палатаның акцияларына қатысуға құқылы;  
15) Палатаның іс-шараларын өткізуге қосымша қаражат енгізуге және қолдан келгенше көмек 

көрсетуге міндетті.  
5.19. Палата мүшелерінің міндеттері:  
1) Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының 

талаптарын, сондай-ақ Палатаның қағидалары мен стандарттарының талаптарын сақтау;  
2) Палата белгілеген кәсіптік әдеп кодексінің қағидаларын сақтау;  
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Палата мүшелігі туралы Ережеде 

белгіленген жарналарды төлеу;  
4) кәсіптік қызметте заң көмегін көрсету қағидаттарын басшылыққа алу;  
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5) соттарда адамдардың мүдделерін білдіру түрінде заң көмегін көрсету үшін заң 
консультанттары палаталарының бірінің мүшесі болу;  

6) клиентке заң көмегін көрсетуге кедергі келтіретін мән-жайлардың туындауы салдарынан оған 
өзінің қатыса алмайтыны туралы хабарлау;  

7) заң көмегін көрсету кезінде клиенттен және үшінші тұлғалардан алынатын құжаттардың 
сақталуын қамтамасыз ету;  

8) Клиентке палатаға мүшелік туралы ақпарат беру;  
9) клиенттің талап етуі бойынша заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру 

шартының көшірмесін ұсыну;  
10) клиенттің талап етуі бойынша өзі мүшесі болып табылатын заң консультанттары палатасы 

мүшелерінің тізілімінен үзінді-көшірмені ұсыну;  
11) егер клиент бұған қарсы болмаса, клиентпен құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісім 

жасасу;  
12) клиенттің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған 

іс жүзіндегі мән-жайларды анықтау бойынша заңда тыйым салынбаған кез келген әрекетті 
орындау;  

13) клиенттің талап етуі бойынша заң көмегін көрсету кезінде пайдаланылған құжаттардың 
көшірмелерін қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде не электрондық құжаттар нысанында 
заң көмегін көрсету аяқталған күннен бастап үш жыл бойы сақтау;  

14) өз біліктілігін ұдайы арттыру;  
15) Палатаның қағидаларын, ережелері мен стандарттарын мүлтіксіз сақтау; 16)  кәсіптік 

жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асыру.  
5.20. Палата мүшелері мен Палата арасындағы барлық даулар заңнамада белгіленген тәртіппен 
шешіледі және Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 
қарауына жатады.  

  
6-бап.  Жарналарды енгізу, оларды мақсатты пайдалану және ол туралы есеп беру тәртібі  

6.1.Палатаға кіру жарналарына тыйым салынады.  
6.2.Палатада жыл сайынғы мүшелік жарналар белгіленеді.   
6.3.Жыл сайынғы мүшелік жарналардың мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он бес еселенген мөлшерінен кем 
емес және жетпіс бес еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерді құрауға тиіс.  

6.4.Жыл сайынғы мүшелік жарналарды төлеу мөлшері Палата мүшелерінің Жалпы жиналысында 
бекітіледі.  

6.5.Жыл сайынғы мүшелік жарналарды палата мүшесі палатаға мүшелік туралы Ережеде 
белгіленген шарттарға сәйкес енгізеді.   

6.6.Мүшелік жарналарды енгізу мерзімін үш айдан астам уақытқа кешіктіруге жол берілмейді.   
6.7.Жыл сайынғы мүшелік жарналар Палатаның меншігі болып табылады.  

6.8.Жыл сайынғы мүшелік жарналар палатаның басқару органдарының шешімдеріне сәйкес 
осы Жарғыда айқындалған Палатаның мақсаттары мен функцияларына қол жеткізу үшін 
пайдаланылады.  

6.9.Палатаны басқару органдары жыл сайын палата мүшелерінің жалпы жиналысына жыл 
сайынғы мүшелік жарналарды нысаналы пайдалану туралы есептілік ұсынады.  

  
7-бап. Палатаның ұйымдық құрылымы, палатаның басқару органдарын қалыптастыру 

тәртібі, олардың құзыреті мен өкілеттік мерзімдері, Палатаның алқалы басқару органының 
орналасқан жері  

7.1. Палатаның басқару органдары:  
1) Жоғары басқару органы - Палата мүшелерінің жалпы 

жиналысы;  
2) алқалы басқару органы – Палата кеңесі; 3) атқарушы 

басқару органы – Палата Төрағасы; 4) бақылау органы – 
Палатаның Тексеру комиссиясы.  
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7.2. Палатада Палатаның мамандандырылған органдары құрылады, олар Палатаның 
алқалы басқару органы бекіткен Ережелер негізінде әрекет етеді және өз 
функцияларын дербес жүзеге асырады.  

  
Жоғары басқару органы –   

Палата мүшелерінің Жалпы жиналысы  
7.3. Палата мүшелерінің жалпы жиналысы өз құзыретіне жатқызылған Қазақстан 

Республикасының заңдарымен және осы Жарғымен Палата қызметінің мәселелерін 
қарауға өкілетті палатаның жоғары басқару органы болып табылады.  

7.4. Палата мүшелерінің жалпы жиналысы осы Жарғыда белгіленген кезеңділікпен және 
тәртіппен, бірақ жылына кемінде бір рет шақырылады.  

7.5. Палата мүшелері Жалпы жиналысының құзыретіне мынадай мәселелер жатады:  
1) Палатаның Жарғысын қабылдау, бекіту, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;  
2) Палатаның басқару органдарының құзыретін, ұйымдық құрылымын, өкілеттіктерін 

қалыптастыру және тоқтату тәртібін айқындау арқылы жүзеге асырылады;   
3) Палатаның алқалы басқару органының басшылары мен мүшелерін сайлау, аталған органның 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату немесе басшылардың не оның жекелеген 
мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады;  

4) Палатаның атқарушы басқару органының функцияларын жүзеге асыратын адамдарды 
лауазымға тағайындау, оларды лауазымнан мерзімінен бұрын босату, сол сияқты атқарушы 
басқару органын құру және оның өкілеттіктерін тоқтату жатады;  

5) Палатаның жарғысында белгіленген тәртіппен Палатаның бақылау органының мүшелерін 
сайлау;  

6) ықпал ету шараларын, оларды қолданудың тәртібі мен негіздерін, Палата мүшелерінің Палата 
қағидалары мен стандарттарының талаптарын, палатаға мүшелік шарттарын бұзуы туралы 
істерді қарау тәртібін бекіту;  

7) Палата қызметінің басым бағыттарын, оның мүлкін қалыптастыру мен пайдалану 
қағидаттарын айқындау;  

8) алқалы басқару органының, атқарушы басқару органының, бақылау органының және 
мамандандырылған органдардың есептерін палатаның жарғысында белгіленген нысан 
бойынша, тәртіппен және кезеңділікпен бекіту;  

9) Палатаның бюджетін бекіту, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, Палатаның 
жылдық қаржылық есептілігін бекіту;  

10) атқарушы органның қаржылық есептілігін табыс ету тәртібі мен кезеңділігін, сондай-ақ 
бақылау органының тексеру жүргізу және олардың нәтижелерін бекіту тәртібін айқындау 
арқылы жүзеге асырылады;   

11) заңнамалық актілерде белгіленген шектерде Палатаның басқа заңды тұлғаларды құруға 
немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;   

12) филиалдар құру және өкілдіктер ашу туралы шешім қабылдау;  
13) палатаны қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау, тарату комиссиясын 

тағайындау;  
14) адамдардың палата мүшелігінен шығаруды негізсіз деп таныған өтініштерін қарау;  
15) Палатаның қағидалары мен стандарттарын бекіту;  
16) Палатаның бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігінің жүргізілуін тексеру үшін 

аудиторлық ұйымды тағайындау;  
17) Қазақстан Республикасының заңдарына және палатаның жарғысына сәйкес өзге де шешімдер 

қабылдау.  
7.6. Палата мүшелерінің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.  
7.7. Палата жыл сайын палата мүшелерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. 

Палата мүшелерінің өзге де Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.  
7.8. Палата мүшелерінің Бірінші Жалпы жиналысы өзін-өзі реттейтін ұйымның міндетті 

мүшелікке негізделген қызметін жүзеге асырудың басталғаны туралы қабылданған 
хабарлама туралы өзін-өзі реттейтін ұйымдар тізілімінен үзінді-көшірме алынғаннан 
кейін екі ай ішінде шақырылуға және өткізілуге тиіс.  
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Палата мүшелерінің Бірінші жалпы жиналысында Палатаның алқалы басқару органы сайланады, 
Палатаның атқарушы басқару органы тағайындалады, палатаның Жарғысы бекітіледі. Шешім 
палата мүшелерінің басым көпшілігімен қабылданады, бұл Палатаның дауыс беретін мүшелерінің 
жалпы санының үштен екісін құрайды.  
Палата мүшелерінің Бірінші Жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау Палата 
мүшелерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.  
7.9.Палата мүшелерінің жыл сайынғы жалпы жиналысында бекітіледі:  
1) Палатаның жылдық қаржылық есептілігі;  
2) Палатаның басқару органдарының Палата мүшелері алдындағы есебі.  
Мұндай мәселелер бойынша шешімді Палатаның дауыс беретін мүшелерінің қарапайым көпшілігі 
қабылдайды.   
Палата мүшелерінің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау Палата 
мүшелерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.  

7.10. Палата мүшелерінің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш ай 
ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезеңде Палата аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, 
көрсетілген мерзім екі айға дейін ұзартылған болып есептеледі.  

7.11. Палата мүшелерінің жылдық Жалпы жиналысын Палатаның алқалы басқару органы 
шақырады.  

7.12. Палата мүшелерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның бастамасы бойынша 
шақырылады: 1) Палатаның алқалы басқару органының;   

2) Палатаныі атқарушы басқару органының; 3) 
Палата мүшелерінің үштен бір бөлігінің.  

7.13. Палата мүшелерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады: 1) 
Палатаның алқалы басқару органы;  
2) Палатаның атқарушы басқару органы жүзеге асырады; 3) 
Палатаның тарату комиссиясы.  

Палата мүшелерінің үшінші бөлігінің бастамасы бойынша Палата мүшелерінің жалпы жиналысын 
дайындауды және өткізуді Палатаның атқарушы басқару органы жүзеге асырады.  

7.14. Палатаның жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, дайындау және 
өткізу жөніндегі шығыстарды Палата көтереді.  Егер кезектен тыс жалпы жиналыс 
Палатаның үшінші бөлігінің бастамасы бойынша шақырылған жағдайда, онда 
мұндай жалпы жиналысты шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды 
бастамашылар бірлесіп көтереді.  

7.15. Жоғары басқару органының жұмысына қатысуға тікелей байланысты шығыстардың 
өтемақысын қоспағанда, Палата өзінің жоғары басқару органының мүшелеріне 
өздеріне жүктелген функцияларды орындағаны үшін сыйақы төлеуді жүзеге асыруға 
құқылы емес.   

7.16. Палатаның басқару органдары Палата мүшелерінің жылдық жалпы жиналысын 
шақырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібін бұзған 
жағдайда, Палата мүшелерінің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі 
тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және 
өткізілуі мүмкін.  

7.17. Палата мүшелерінің жалпы жиналысын өткізу уақытын, орнын, сондай-ақ 
ұсынылып отырған Күн тәртібінің мәселелерін Палатаның атқарушы органы 
айқындайды.  

7.18. Палатаның атқарушы органы жиналыстың шақырылған күні, ұсынылатын күн 
тәртібі туралы мүшелерге жиналыс шақырылған күнге дейін 20 күн бұрын 
хабарлайды.  Хабарламада жиналыстың өткізілетін уақыты мен орны, сондай-ақ 
болжамды күн тәртібі көрсетілуге тиіс. Палатаның барлық мүшелері немесе олардың 
өкілдері тіркелген, хабардар етілген және ашық жиналыстың уақытын өзгертуге 
қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, жиналыс жарияланған уақыттан 
бұрын ашылмайды.  

7.19. Палата мүшелерінің Жалпы жиналысы оған Палата мүшелерінің жартысынан 
астамы қатысқан жағдайда заңды деп есептеледі.   
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7.20. Палата мүшелерінің Жалпы жиналысында Палата мүшелерінің қажетті саны 
болмаған жағдайда-жалпы жиналыс қайта шақырылуға жатады. Қайта шақыру 
кезінде жиналыс оған қатысып отырған Палата мүшелерінің кез-келген санымен 
заңды деп есептеледі.  

7.21. Палата мүшелерінің қайта өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі палата 
мүшелерінің өткізілмейтін жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауға 
тиіс.  

7.22. Жиналыстың жұмыс регламенті, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер мен 
ұсыныстар, осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда, қатысып отырған 
Палата мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады.  

7.23. Палатаның әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Палата мүшесінің дауыс беру құқығын өзге 
адамға, оның ішінде Палатаның басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.  

7.24. Палата мүшелері жалпы жиналысының шешімдері қатысып отырған мүшелердің 
жай көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады.   

7.25. Палата мүшелері жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу 
арқылы қабылдануы мүмкін. Жалпы жиналыстың көзбе-көз немесе сырттай дауыс 
беру арқылы қабылдаған шешімдерінің бірдей заңды күші бар.  

7.26. Сырттай дауыс беру: (1) онлайн түрде палата мүшесінің жеке кабинетінде, 
палатаның ресми интернет-ресурсында өткізіледі a-palata.kz (2) бюллетеньді 
толтыру және оны палатаның электрондық поштасына жіберу арқылы. Дауыс беру 
тәртібі туралы бюллетеннің мәтінінде көрсетіледі.  

7.27. Бюллетень сырттай дауыс беру өткізілгенге дейін 15 күн бұрын Палатаның сайтында 
жарияланады не Палата мүшелеріне электрондық пошта арқылы жіберіледі;  

7.28. Жалпы жиналысқа қатысушылар сырттай дауыс беру кезінде бюллетеньді Жеке 
кабинетте толтырады;  

7.29. Палатаның жұмыс істеп тұрған мүшесіне сырттай дауыс беру туралы хабарланған 
кезден бастап және жалпы жиналыс өткізілгенге дейін жеке кабинетте бюллетеннің 
болуы қамтамасыз етілуге тиіс.  

7.30. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар болуға тиіс:  
1) Палатаның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;  
2) палата мүшелерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;  
3) бюллетеньді толтыру күнін көрсетуге арналған орын;  
4) Палата мүшелерінің жалпы жиналысы өткізілетін күн не Палата мүшелерінің Жалпы 

жиналысының отырысы өткізілместен, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні 
болып табылады;  

5) Палата мүшелері жалпы жиналысының күн тәртібі;  
6) егер Палата мүшелері жалпы жиналысының күн тәртібінде Палатаның басқару органдарының 

мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;  
7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау болып табылады;  
8) палата мүшелері жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша "жақтайды",  

"қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;  
9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің 

түсіндірмесі.  
7.31. Сырттай дауыс беру үшін жеке кабинетке кіру үшін деректердің сақталуына палата 

мүшесі жауапты болады;  
7.32. Сырттай дауыс беру үшін пайдаланылатын Бағдарлама палата сайтында жеке 

кабинетке кірген кезде Палата мүшесін автоматты түрде сәйкестендіреді;  
7.33. Жалпы жиналысқа қатысушы SMS арқылы ұялы телефон нөміріне жіберілген код 

бойынша сырттай дауыс беруге қол жеткізе алады.  
7.34. Қолжетімділік кодтарын SMS-тарату бюллетень сайтта жарияланған күні 

жүргізіледі.  
7.35. Дауыстарды санау кезінде палата мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру 

тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген 
мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.  

7.36. "Қалыс қалу" дауыс беру нұсқасы нөл 0.00 деп есептеледі.  



  

 12  
  

7.37. Дауыстарды санауды сырттай дауыс беруді жүргізген орган қол қоятын хаттаманы 
қалыптастыратын бағдарлама автоматты түрде жүргізеді.  

7.38. Егер Палата мүшелері жалпы жиналысының күн тәртібінде Палатаның басқару 
органдарының мүшелерін сайлау туралы мәселелер қамтылса, сырттай дауыс беруге 
арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстар санын көрсететін 
жол не тізіммен дауыс беруге арналған жол болуға тиіс.  

7.39. Егер Палата мүшелерінің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген 
кезде бюллетеньдерді палатаның барлық мүшелері дауыстарды санаудың бұрын 
тағайындалған күнінен бұрын толтырса, онда дауыстарды неғұрлым ертерек күнмен 
санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі;  

  
Алқалы басқару органы - Палата Кеңесі  

7.40. Палатаның алқалы басқару органы-палата кеңесі жеке тұлғалар – Палата мүшелері 
қатарынан қалыптастырылады.  

7.41. Кеңес мүшелері өз қызметін осы Жарғы және Палата Кеңесі туралы ереже 
шеңберінде жүзеге асырады.   

7.42. Палата кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан тұруға тиіс, оларды Палата 
мүшелерінің жалпы жиналысы үш жыл мерзімге сайлайды.  

7.43. Палатаның алқалы басқару органына Палата мүшелері ғана кіре алады.  
7.44. Палатаның алқалы басқару органының құрамына сайланған адамдар шектеусіз рет 

қайта сайлана алады.  
7.45. Палатаның алқалы басқару органының мүшесі мүдделер қақтығысы туралы палатада 

жазбаша нысанда мәлімдеуге міндетті.  
7.46. Палатаның алқалы басқару органының мүшесі палатадағы мүдделер қақтығысы 

туралы мәлімдеу міндетін және осыған байланысты Палата мүшелерінің заңды 
мүдделеріне зиян келтіру мүмкіндігін бұзған жағдайда, Палата мүшелерінің жалпы 
жиналысы осы мүшенің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім 
қабылдайды.  

7.47. Палатаның алқалы басқару органының құзыретіне мынадай мәселелер жатады:  
1) Палатаның қағидалары мен стандарттарын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу;  
2) Палатаның мамандандырылған органдарын құру, олар туралы ережелерді және олардың 

қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту;  
3) Палатаның атқарушы органының қызметіне тексерулер жүргізу туралы шешімдер қабылдау 

жатады;  
4) Палата мүшелерінің Жалпы жиналысына Палатаның атқарушы басқару органының 

лауазымына тағайындау және оны қызметтен босату үшін кандидаттың не кандидаттардың 
ұсынуы;  

5) Палата құрған төрелікте өздерінің өтініштері бойынша қаралатын дауларға қатысушылардың 
таңдауы үшін кандидатуралары төрешілер ретінде ұсынылуы мүмкін адамдардың тізбесін 
бекіту;;  

6) Қазақстан Республикасының заңдарында немесе палатаның жарғысында көзделген негіздер 
бойынша палата мүшелігіне кіру немесе палата мүшелігінен шығару туралы шешім қабылдау;  

7) Палата Жарғысында көзделген өзге де мәселелер.  
7.48. Палатаның алқалы басқару органының отырысын өткізу үшін Кворум Палатаның 
алқалы басқару органы мүшелері санының кемінде жартысы болуға тиіс.  
7.49. Палатаның алқалы басқару органының шешімдері Палатаның алқалы басқару 
органының қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. 
Палатаның алқалы басқару органының әрбір мүшесі дауыс беру кезінде бір дауысқа ие 
болады. Дауыстар тең болған кезде палата кеңесі төрағасының немесе палата кеңесінің 
отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.  
7.50. Палата мүшелерінің жалпы жиналысы Палатаның алқалы басқару органының 
барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.  
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Палатаның алқалы басқару органының мұндай мүшесінің өкілеттігі Палата мүшелерінің жалпы 
жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 
тоқтатылады.   

7.51. Палатаның алқалы басқару органы мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша 
мерзімінен бұрын тоқтату Палата Кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге 
асырылады.  

Палатаның алқалы басқару органының мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада алқалы 
басқару органы мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күн көрсетілмесе, палата кеңесі 
көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.    

7.52. Палатаның алқалы басқару органы мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын 
тоқтатылған жағдайда Палата кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Палата мүшелерінің жалпы 
жиналысында ұсынылған жай көпшілік дауыспен жүзеге асырылады, бұл ретте алқалы 
басқару органының жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алқалы басқару 
органының өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.   
7.53. Палатаның алқалы басқару органының төрағасы ашық дауыс беруді басқарудың 
алқалы органы мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелері арасынан 
сайланады.   

Палатаның алқалы басқару органы төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.   
7.54. Палата кеңесінің төрағасы Палатаның алқалы басқару органының жұмысын 
ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ палатаның жарғысында 
айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.   
7.55. Палата кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын палата кеңесінің 
шешімі бойынша алқалы басқару органы мүшелерінің бірі жүзеге асырады.   
7.56. Палата кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы 
бойынша шақырылуы мүмкін.  
7.57. Палата кеңесінің отырысын шақыру туралы талап палата кеңесі отырысының 
ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Палата 
Кеңесінің Төрағасына қойылады.  
7.58. Палата кеңесінің отырысын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 
күнтізбелік он күннен кешіктірмей палата кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган 
шақыруға тиіс.  
7.59. Палата кеңесінің мүшелеріне палата кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама 
отырыс өткізілетін болжамды күнмен және күн тәртібімен тиісті жазбаша хабарлама жіберу 
арқылы жіберіледі.  
7.60. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Палата Кеңесінің мүшелеріне 
отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.  
7.61. Палата кеңесінің мүшесі өзінің Палата кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны 
туралы атқарушы органды алдын ала хабардар етуге міндетті.  
7.62. Палата кеңесінің оның отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен 
ресімделеді, оған отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырысқа төрағалық еткен 
адам және палата кеңесінің хатшысы жасауға және қол қоюға және онда отырыс өткізілген 
күннен бастап үш күн ішінде қамтылуға тиіс:   

1) Палатаның толық атауы және орналасқан жері;   
2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;   
3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;   
4) отырыстың күн тәртібі;   
5) дауыс беруге қойылған мәселелерді және отырыс күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша 

Палата кеңесі әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру 
қорытындыларын қамтиды; 6) шешім қабылдау;   

7) Палата кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.   
7.63. Палата кеңесі отырыстарының хаттамаларын Палатаның атқарушы органы сақтайды.  
7.64. Палата кеңесі мүшелерінің бірі шығып қалған жағдайда, Палата Кеңесі Палата 

мүшелерінің арасынан Палата Кеңесінің уақытша мүшесін сайлауға құқылы.  
  

Атқарушы басқару органы –   
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Палата Төрағасы  
7.65. Ағымдағы қызметке басшылықты палатаның жеке-дара атқарушы органы-Палатаның 

Төрағасы жүзеге асырады.  
7.66. Палатаның атқарушы басқару органы үш жылда кемінде бір рет тағайындалуға тиіс.  
7.67. Палатаның Төрағасы ретінде 24 ай бойы үздіксіз палата мүшесі болып табылатын жеке 

тұлға ғана әрекет ете алады. Палата Төрағасымен еңбек қатынастары Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі.  

7.68. Атқарушы орган Палата мүшелері жалпы жиналысының және палата кеңесінің 
шешімдерін орындауға міндетті.  

7.69. Палатаның атқарушы басқару органының құзыретіне Палата мүшелерінің жалпы 
жиналысының және оның алқалы басқару органының құзыретіне жатпайтын 
палатаның шаруашылық және өзге де қызметінің кез келген мәселелері жатады.  

7.70. Палата Төрағасы:  
1) Палата мүшелері жалпы жиналысы мен кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;   
2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Палата атынан сенімхатсыз әрекет етеді;   
3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Палатаның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар 

береді;   
4) Палата қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, 

оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Палатаның штат 
кестесіне сәйкес Палата қызметкерлері лауазымдық айлықақыларының және 
айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Палата қызметкерлері 
сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;   

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды палата кеңесі мүшелерінің біріне жүктейді;   
6) банктерде есеп айырысу және өзге де шоттар ашады;  
7) Палатаның шаруашылық және өзге де қызметі мәселелері бойынша шарттар, келісімдер мен 

келісімшарттар жасасады және оларды бұзады;  
8) кірістер мен шығыстардың жыл сайынғы сметасын, есептерді дайындайды, палатаның 

шаруашылық қызметінің жедел, статистикалық және бухгалтерлік есебін жүргізуді 
ұйымдастырады;   

9) Палата мүшелерінің жалпы жиналысының өткізілетін орны мен уақытын айқындайды;  
10) Палатаның мүлкі мен ақша қаражатына билік етеді;  
11) Палата жарғысында және Палата мүшелері жалпы жиналысының және палата кеңесінің 

шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.   
7.71. Палата Төрағасы өкілеттігі тоқтатылған күнге дейін күнтізбелік бір ай бұрын Палата 

Кеңесіне бұл туралы хабарлай отырып, өзіне қабылдаған Палата Төрағасы міндеттерін 
атқарудан кез келген уақытта мерзімінен бұрын бас тартуға құқылы.  

  
Палатаның бақылау органы –  

 Ревизор  
7.72. Палатаның тексерушісі Палатаның Қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге 

асыратын Палатаның бақылау органы болып табылады.   
7.73. Аудитор тек палата мүшесі бола алады. Палатаның алқалы және атқарушы басқару 

органдарының мүшелері Ревизор бола алмайды.  
7.74. Ревизорды Палата мүшелерінің жалпы жиналысы үш жыл мерзімге сайлайды.  
7.75. Ревизордың өкілеттіктері:  

1) Палатаның Қаржы-шаруашылық қызметіне жылдық тексерулер жүргізеді;  
2) бөлудің дұрыстығын, Палатаның ақша қаражаты мен мүлкін пайдалану мен жұмсауды 

тексереді.  
7.76. Ревизор Палатаның лауазымды адамдарынан Палата қызметінің мәселелері 
бойынша барлық қажетті бухгалтерлік, қаржылық және басқа да құжаттарды, сондай-ақ 
жеке түсініктемелерді талап етуге құқылы.  
7.77. Қаржы жылы ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін белгіленеді. 
Бухгалтерлік есеп және есептілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген тәртіппен жүргізіледі.  
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7.78. Ревизордың талабы бойынша Палата мүшелерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 
шақырылуы мүмкін.  

  
8-бап. Палата Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі   

8.1. Палатаның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Палата мүшелері жалпы 
жиналысының айрықша құзыретіне жатады.  
8.2. Палатаның әрбір мүшесі палатаның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы ұсыныс енгізуге құқылы. Палатаның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы ұсыныстар палатаны басқарудың атқарушы органына жазбаша түрде беріледі және 
Палата мүшелері жалпы жиналысының қарауына шығарылады.  
8.3. Палатаның жарғысына өзгерістер немесе толықтырулар енгізу жөніндегі шешімді 
Палата мүшелерінің жалпы жиналысы Палата мүшелерінің жалпы жиналысына қатысып 
отырған көпшілік даусымен қабылдайды.  

  
9-бап. Палатаның мүлкін қалыптастыру көздері,  оның 
органдарының мүлікті басқару жөніндегі құқықтары   

9.1. Заңнамалық актілерге сәйкес коммерциялық емес ұйымдарға тиесілі болмайтын 
мүліктің жекелеген түрлерін қоспағанда, Палатаның меншігінде өз жарғысында 
көзделген қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін қажетті мүлік, сондай-ақ өз 
қаражаты есебінен құрылатын ұйымдар болуы мүмкін.   

9.2. Палата мүлкін қалыптастыру көздері:  
1) Палата мүшелерінің міндетті жарналары;  
2) ерікті мүліктік жарналар мен қайырмалдықтар;  
3) кәсіпкерлік қызметке, Палата мүшелерінің коммерциялық немесе кәсіптік мүдделеріне 

байланысты білім беру қызметтерін көрсетуден алынған қаражат;  
4) кәсіпкерлік қызметке, Палата мүшелерінің коммерциялық немесе кәсіптік мүдделеріне 

байланысты ақпараттық материалдарды сатудан алынған қаражат; 5) заңмен тыйым 
салынбаған басқа да түсімдер.  

9.3. Палата өзінің жарғылық мақсаттарына сәйкес келетіндей ғана кәсіпкерлік қызметпен 
айналыса алады. Палата кәсіпкерлік қызмет бойынша кірістер мен шығыстардың 
есебін жүргізеді. Палатаның кәсіпкерлік қызметіне салық салу Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  

9.4. Палатаның кәсіпкерлік қызметінен алынатын кірістерді Палата мүшелері арасында 
бөлуге болмайды және олар жарғылық мақсаттарға жұмсалады.   

9.5. Палата өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.   
9.6. Палата өз міндеттемелері мен өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша мүліктік 

жауаптылықты қамтамасыз ету тәсілдерінің бірін пайдалану арқылы Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және жағдайларда Қазақстан 
Республикасының заңнамасында жауап береді.  

9.7. Палата мүшелерінің өздері осы палатаға берген мүлікке, оның ішінде мүшелік 
жарналарға құқықтары жоқ. Егер Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу туралы 
заңнамасында өзгеше көзделмесе, мүшелер мүше ретінде қатысатын палатаның 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Палата өз мүшелерінің міндеттемелері 
бойынша жауап бермейді.  

9.8. Палата өзін-өзі реттеуде мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын қызметті 
жүзеге асыруға және іс-әрекеттер жасауға құқылы емес.  

9.9. Палатаның мүлкін басқаруды Палатаның атқарушы органы жүзеге асырады.   
9.10. Палатаның мүлкіне билік ету жөніндегі мәмілені Палата мүшелерінің жалпы 

жиналысы бекітуге тиіс.   
  

10-бап. Ақшаның түсуі және жұмсалуы туралы Палата мүшелеріне ақпарат беру тәртібі 
10.1. Палата ақшасының түсуі және жұмсалуы туралы ақпарат коммерциялық құпияның мәні болып 
табылмайды.   
10.2. Палатаның атқарушы органы Палата мүшелерінің жыл сайынғы жалпы жиналысында Палата 
мүшелеріне ақшаның түсуі және жұмсалуы туралы ақпарат береді.  
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11-бап. Филиалдар мен өкілдіктер туралы мәліметтер   

11.1. Палата Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында филиалдар құрып, өкілдіктер аша алады.   
11.2. Филиалдар құру және өкілдіктер ашу туралы шешімді палатаның жоғары басқару 
органы осы Жарғыда белгіленген тәртіппен қабылдайды.  
11.3. Палатаның орналасқан жерінен тыс орналасқан және оның функцияларының бәрін 
немесе бір бөлігін, оның ішінде өкілдік функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған 
бөлімшесі Палатаның филиалы болып табылады.   
11.4. Палатаның орналасқан жерінен тыс орналасқан және Палатаның мүдделерін 
қорғауды және өкілдік етуді жүзеге асыратын, оның атынан мәмілелер және өзге де 
құқықтық әрекеттер жасайтын Палатаның оқшауланған бөлімшесі Палатаның өкілдігі 
болып табылады.   
11.5. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды. Оларға өздерін 
құрған палатаның мүлкі беріледі және олар бекіткен ереже негізінде әрекет етеді. 
Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі жеке баланста және оларды құрған Палатаның 
балансында ескеріледі.   
11.6. Филиал мен өкілдік туралы ережелерді Палатаның атқарушы органы осы Жарғыда 
белгіленген тәртіппен бекітеді.  
11.7. Палатаның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын палатаның атқарушы 
органы тағайындайды және олар сенімхат негізінде әрекет етеді.   
11.8. Филиал мен өкілдік қызметін Палата атынан жүзеге асырады. Өз филиалының не 
өкілдігінің қызметі үшін Палата жауапты болады.   
11.9. Палатаның филиалы мен өкілдігінің атауында оларды құрған Палатаның атауы 
көрсетілуге тиіс.  

  
12-бап. Палатаны қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау тәртібі, мүлік 

таратылған жағдайда оны пайдалану тәртібі   

12.1. Палата Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және Қазақстан 
Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен қайта 
ұйымдастырылуы мүмкін.  
12.2. Палатаны қайта ұйымдастыру туралы шешімді осы Жарғыда белгіленген тәртіппен 
Палата мүшелерінің жалпы жиналысы қабылдайды.  
12.3. Палатаны қайта ұйымдастыру бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құру 
нысанында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да нысандарда 
жүргізілуі мүмкін.   
12.4. Палата Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және Қазақстан 
Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде көзделген негізде және тәртіппен ерікті 
түрде және мәжбүрлеп (сот шешімі бойынша) таратылуы мүмкін.   
12.5. Палатаны тарату туралы шешімді осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Палата 
мүшелерінің жалпы жиналысы қабылдайды.  
12.6. Палатаны тарату туралы шешім қабылдаған Орган бұл туралы заңды тұлғаларды 
тіркеуді жүзеге асыратын әділет органына дереу жазбаша хабарлауға міндетті.   
12.7. Палатаны тарату туралы шешім қабылдаған Орган тарату комиссиясын 
тағайындайды және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және Қазақстан 
Республикасының басқа да заң актілеріне сәйкес палатаны таратудың тәртібі мен 
мерзімдерін белгілейді.  
12.8. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған палатаның мүлкі мен істерін 
басқару жөніндегі өкілеттік көшеді. Тарату комиссиясы таратылатын Палатаның атынан 
сотта сөз сөйлейді.   
12.9. Міндетті мүшелікке негізделген Палата таратылған жағдайда оның мүшелері үш ай 
ішінде міндетті мүшелікке негізделген басқа заң консультанттары палатасына кіруге 
міндетті.   Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім ішінде мұндай мүшелер 
кәсіпкерлік немесе кәсіптік қызметті жүзеге асыруға құқылы.  
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12.10. Палатаны тарату кезінде кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін 
қалған мүлік, егер заң актілерінде өзгеше тәртіп көзделмесе, құрылтай құжаттарында 
көрсетілген мақсаттарға жұмсалады. Палаталар салықтық және басқа да жеңілдіктерді 
пайдаланған және мүшелердің жарналарына, өз қызметінен түскен табыстарға, 
жұртшылықтың қайырмалдықтарына қызмет еткен, мемлекеттен немесе мемлекеттік емес 
ұйымдардан гранттар алған жағдайда, тарату кезінде кредит берушілермен есеп 
айырысқаннан кейін қалған мүлікті ұйымның мүшелері, лауазымды адамдары немесе 
жалдамалы қызметкерлері арасында қайта бөлуге болмайды, ол палатаның жарғысына 
сәйкес оның жарғылық мақсаттарына пайдаланылуға тиіс. Егер палатаның жарғысында 
мұндай тәртіп көзделмесе, тарату туралы шешім қабылдаған органның шешімі  
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Утверждено внеочередным общим собранием членов  
Палаты юридических консультантов «Альянс» 

от 28 августа 2020 года  
  

У С Т А В  
Палаты юридических консультантов   

«Альянс»  
  

Статья 1. Общие положения  
1.1. «Палатой юридических консультантов» (далее – Палата) признается 

саморегулируемая, основанная на обязательном членстве организация, включенная в 
реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не 
менее пятидесяти юридических консультантов.   

1.2. Палата является некоммерческой организацией с момента государственной 
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам  этим   имуществом,  может от своего имени приобретать и 
осуществлять личные неимущественные права и нести обязанности, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, имеет 
печать, штампы, фирменные бланки с указанием своего наименования на казахском и 
русском языках и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, может 
от своего имени заключать договоры, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в 
суде.  

1.3. Палата образуется и действует на принципах законности, равноправия и 
добровольного волеизъявления его членов, гласности, самоуправления и 
самофинансирования.  

1.4. Деятельность Палаты регулируется Конституцией Республики Казахстан, 
Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об 
адвокатской деятельности и юридической помощи», «О некоммерческих 
организациях», «О саморегулировании», другими законодательными актами 
Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и стандартами Палаты.  

1.5. Наименование Палаты:   
Полное:  
- на государственном языке: «Альянс» Заң консультанттары палатасы - на русском языке: Палата 

юридических консультантов «Альянс»  Сокращенное:  
- на государственном языке: «Альянс» ЗКП  
- на русском языке: ПЮК «Альянс»   

1.6. Местонахождение Палаты: Республика Казахстан, 050022, г.Алматы, Алмалинский 
район, ул.Шевченко, дом 118, офис 108  

1.7. Срок действия Палаты не ограничен.  
  

Статья 2. Предмет и цели деятельности Палаты  
2.1. Предметом деятельности Палаты является:  
− координация профессиональной деятельности лиц, оказывающих юридическую помощь; − 
организация деятельности юридических консультантов в сфере их профессиональной деятельности, 
а также по оказанию  прочей юридической помощи   гражданам и юридическим лицам, в целях 
защиты и содействия в реализации их прав, свобод и законных интересов, в том числе,  организация 
оказания бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан;  
− содействие, профессиональная помощь и защита членов Палаты при осуществлении ими 
профессиональной деятельности;  
− материально-техническое, учебно-методическое и справочно-информационное обеспечение 
деятельности членов Палаты;  



  

 20  
  

− организация профессионального контроля над осуществлением юридической деятельности; − 
организация повышения квалификации юридических консультантов и стажировки лиц, 
претендующих на занятие юридической деятельностью.  

  
2.2. Целью деятельности Палаты является регулирование деятельности по оказанию юридической 
помощи и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 
законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, 
правил и стандартов Палаты, Кодекса профессиональной этики.  
2.3.  Палата осуществляет следующие функции:  
1) устанавливает правила профессионального поведения и Кодекс профессиональной этики;  
2) устанавливает правила и условия приема в члены Палаты;   
3) устанавливает по согласованию с уполномоченным органом стандарты оказания 

юридической помощи, критерии качества юридической помощи и обеспечивает их 
исполнение членами Палаты;  

4) обеспечивает размещение не реже одного раза в год на своем интернет-ресурсе 
сводноаналитической информации о формируемой средней стоимости оказываемых членами 
Палаты юридических услуг за предыдущий период, начиная с даты последнего размещения 
данной информации, на основании данных, предоставляемых членами Палаты, с учетом 
требований о конфиденциальности;  

5) устанавливает объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи; 6) 
обеспечивает повышение квалификации своих членов в соответствии с утвержденным 
стандартом Палаты;  

7) организует информационное и методическое обеспечение членов Палаты;  
8) представляет интересы своих членов в государственных органах, негосударственных 

организациях, в том числе иностранных и международных;  
9) осуществляет контроль за соблюдением членами Палаты требований законодательства 

Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и 
стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики;  

10) рассматривает вопросы о привлечении членов Палаты к ответственности за нарушение 
требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и 
юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса 
профессиональной этики;  

11) содействует организации прохождения профессиональной практики выпускниками 
организаций послесреднего, высшего юридического образования;  

12) обобщает практику и вырабатывает рекомендации и предложения по дальнейшему 
совершенствованию и развитию юридической помощи; 13) ведет реестр членов Палаты;  

14) осуществляет иные функции, установленные законодательством Республики Казахстан и 
настоящим уставом.  

Статья 3. Права и обязанности Палаты  
3.1. Палата имеет право:  
1) представлять и защищать права и интересы своих членов, а также быть их представителями 
во взаимоотношениях с государственными органами, физическими и юридическими лицами в 
случае их обращения;  
2) вносить предложения в государственные органы по принятым нормативным правовым 
актам, ущемляющим права и законные интересы членов Палаты;  
3) обжаловать в суд решения, действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц,  
государственных служащих, подлежащие судебному оспариванию;  
4) участвовать в судебном и досудебном разрешении споров, в том числе в арбитраже; 5) 
собирать членские взносы и формировать имущество Палаты из других не запрещенных законами 
Республики Казахстан источников;  
6) организовать проведение профессиональной учебы и аттестации членов Палаты;  
7) утверждать правила и стандарты, обязательные для членов Палаты;  
8) контролировать членов Палаты в части соблюдения ими требований правил и стандартов 

Палаты, условий членства в Палате;  
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9) применять меры воздействия, предусмотренные законами Республики Казахстан и уставом 
Палаты, относительно своих членов;  

10) вносить предложения государственным органам по привлечению к ответственности лиц, 
нарушающих законодательство Республики Казахстан о саморегулировании; 11) освещать 
свою работу в средствах массовой информации;  

12) получать в центральных и местных органах государственной власти и органах местного 
самоуправления информацию, необходимую для выполнения Палатой функций, 
возложенных на нее законами Республики Казахстан, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, за исключением сведений, составляющих 
государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;  

13) разрабатывать правила и стандарты, обязательные для выполнения всеми ее членами;  
14) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;   
15) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Палаты на государственном и 

русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном 
порядке;   

16) иметь в собственности имущество, а также самостоятельный баланс;   
17) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;   
18) создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено законодательными актами;  

19)  открывать филиалы и представительства;   
20)  вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;  
21)  использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе 
целей;  22)  быть истцом и ответчиком в суде.  
Палата имеет иные права, установленные законами Республики Казахстан и настоящим уставом.  
3.2. Палата обязана:  
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, устав Палаты и принятые ею правила и 

стандарты;  
2) в пределах полномочий принимать меры по недопущению нарушения прав и законных 

интересов потребителей товаров (работ, услуг);  
3) проводить разъяснительную работу среди членов по повышению их правовой грамотности;  
4) информировать членов о поступлении и расходовании денег;  
5) обеспечивать информационную прозрачность своей деятельности и деятельности своих 

членов;  
6) согласовывать с уполномоченным органом и регулирующим государственным органом 

разрабатываемые правила и стандарты по вопросам саморегулирования, основанного на 
обязательном членстве;  

7) осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой 
ими в Палату в форме отчетов, с последующим предоставлением в регулирующие 
государственные органы в порядке, установленном законами Республики Казахстан, 
настоящим уставом или иным документом, утвержденным решением общего собрания членов 
Палаты;  

8) доводить до сведения регулирующего государственного органа информацию о нарушениях 
ее членом  законодательства Республики Казахстан, правил и стандартов Палаты, а также 
мерах воздействия, примененных в отношении членов  Палаты, в порядке, установленном 
законами Республики Казахстан, настоящим уставом или иным документом, утвержденным 
решением общего собрания членов  Палаты;  

9) Палата обязана ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган информацию о 
включении членов в палату юридических консультантов, приостановлении членства и об 
исключении из членства;  

10) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;   
11) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом;   
12) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  

Законами Республики Казахстан и настоящим уставом могут устанавливаться иные 
обязанности Палаты.  

3.3. Палата не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие возникновение 
конфликта интересов при оказании юридической помощи.  
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Статья 4. Права и обязанности членов Палаты, в том числе обязанность выполнения 

принимаемых ими правил и стандартов  
4.1. Члены Палаты имеют право:  
1) указывать на свое членство в Палате;  
2) избирать и быть избранными в органы управления Палатой;  
3) знакомиться с документами и решениями, затрагивающими их права и интересы;  
4) участвовать в обсуждении деятельности Палаты;  
5) получать полную информацию о деятельности Палаты;  
6) по своему усмотрению решать вопрос о вступлении в Палату и выходе из состава ее членов;  
7) выносить на обсуждение вопросы и вносить предложения по улучшению деятельности 

Палаты;  
8) вносить предложения о внесении изменений и дополнений в устав Палаты.  
4.2. Члены Палаты обязаны:   
1) соблюдать устав Палаты, участвовать в работе Палаты для достижения ее целей;  
2) соблюдать и выполнять правила и стандарты, принятые Палатой;  
3) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, принятые Палатой;  
4) руководствоваться в профессиональной деятельности принципами оказания юридической 

помощи;  
5) выполнять решения органов управления Палаты;  
6) оплачивать членские взносы;  
7) защищать позиции и принципы Палаты;  
8) заботиться о высоком авторитете Палаты;  
9) принимать активное участие в проводимых Палатой мероприятиях;  
10) не разглашать сведения, содержащие конфиденциальную информацию или 

интеллектуальную ценность, не запатентованные изобретения и другую информацию, 
утвержденную органами управления Палатой;  

11) не совершать действий или поступков, задевающих честь или деловую репутацию Палаты.   
4.3. Палата вправе разрабатывать правила и стандарты, обязательные для выполнения всеми ее 
членами, направленные на обеспечение следующих целей:  
1) определение конкретных требований, предъявляемых к членам;  
2) повышение качества работ, услуг, производимых ее членами;  
3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества 

работ, услуг;  
4) повышения квалификации членов;  
5) применение способов обеспечения имущественной ответственности; 6)  защиту 

интересов членов.  
4.4. Правила и стандарты Палаты не должны противоречить законодательству Республики 
Казахстан, должны соответствовать требованиям, установленными правилам деловой этики, 
устранять или уменьшать конфликт интересов при оказании юридической помощи.  

  
Статья 5. Условия и порядок приема в члены и прекращения членства в Палате 5.1. 

Членство в Палате для лиц, осуществляющих юридическую помощь в виде представительства 
интересов физических и юридических лиц по гражданским делам, является обязательным.  

5.2. Члены  Палаты сохраняют свою самостоятельность и права физического лица.  
5.3. Членом Палаты может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, а также 
прошедшее аттестацию.  

5.4. Членом Палаты не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособным 
либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или неснятую в 
установленном законом порядке судимость.  

5.5. Дополнительные требования к членам Палаты могут устанавливаться требованиями  в 
соответствии с положением о членстве в Палате.  

5.6. Аттестация проводится в виде комплексного тестирования на знание 
законодательства Республики Казахстан. Порядок и условия проведения аттестации 



  

 23  
  

для вступления в Палату определяются Палатой по согласованию с уполномоченным 
органом. Претендент, соответствующий требованиям законодательства Республики 
Казахстан и набравший пороговый балл комплексного тестирования, установленный 
Палатой, считается прошедшим аттестацию.      

5.7. Для вступления в Палату претендент представляет исполнительному органу 
управления Палатой:  

1) письменное заявление о приеме в члены Палаты. В заявлении должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность претендента 
(дата и кем выдано);  

2) документ о высшем юридическом образовании;  
3) справки об отсутствии непогашенной или неснятой судимости, об отсутствии учета нарко и 

псих диспансерах;  
4) документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической специальности не менее 

двух лет;  
5) результаты аттестации либо документы подтверждающие освобождение от аттестации; 6) 

 договор страхования профессиональной ответственности.  
5.8. Претендент одновременно может быть членом только одной Палаты, отвечающей 

требованиям законодательства Республики Казахстан.  
5.9. Коллегиальный орган управления Палаты принимает решение о соответствии лица 

требованиям, установленным настоящей статьей, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления и необходимых документов от такого лица.  

5.10. Лицо, в отношении которого принято решение о его соответствии требованиям, 
установленным настоящей статьей, считается принятым в члены Палаты, и сведения 
о таком лице вносятся в реестр членов Палаты в течение трех рабочих дней со дня 
представления таким лицом договора страхования профессиональной 
ответственности юридического консультанта. Такому лицу в течение пяти рабочих 
дней со дня внесения сведений о нем в реестр членов Палаты выдается документ, 
подтверждающий действительное членство в Палате.  

5.11. Основаниями для отказа в принятии лица в члены Палаты являются:  
1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи;  
2) исключение лица из реестра членов Палаты за нарушение требований законодательства 

Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и 
стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты 
исключения прошло менее чем три года.  

Решение Палаты об отказе в приеме в члены Палаты может быть обжаловано в уполномоченный 
орган.  
При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть обжаловано в суд.  
5.12. Членство в Палате прекращается коллегиальным органом управления Палаты:  
1) на основании личного заявления о выходе из членов Палаты;  
2) смерти гражданина, являющегося членом Палаты, объявления его умершим, признания 

безвестно отсутствующим в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке; 3) неподчинения членом Палаты требованиям устава, решениям органов управления 
Палаты, Положений и стандартов Палаты, в том числе при наличии задолженности по оплате 
членских взносов более трех месяцев;  

4) при действиях, порочащих или дискредитирующих Палату;  
5) при препятствии деятельности Палате, в том числе неуплате членских взносов более трех 

месяцев;  
6) вступления в законную силу решения суда об исключении из реестра палат юридических 

консультантов;  
7) ликвидации Палаты.  

5.13. Членство лица в Палате не может быть прекращено до окончания проверки в случае 
поступления в Палату жалобы на него, если в отношении члена проводится проверка или 
рассматривается дело о применении меры дисциплинарного воздействия, а в случае 
выявления нарушений – до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией дела о 
нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания.  
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5.14. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении членства в Палате, 
обязано уведомить о факте прекращения своего членства в Палате своих клиентов.  
5.15. Палата не позднее дня, следующего за днем принятия коллегиальным органом 
управления Палаты решения о прекращении членства юридического консультанта в Палате, 
обязана разместить такое решение на интернет-ресурсе Палаты, а также направить копии 
такого решения: 1) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства 
в Палате;  

2) всем организациям, внесенным в реестр палат юридических консультантов, если исключение 
лица из членов Палаты связано с нарушением им требований законодательства Республики 
Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания 
юридической помощи, Кодекса профессиональной этики; 3) уполномоченному органу.  
5.16. Члены Палаты имеют равные права и несут одинаковые обязанности.  
5.17. Члены Палаты не имеют прав на переданное ими данной Палатой имущество, в том числе на 
членские взносы, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о 
саморегулировании. Они не отвечают по обязательствам Палаты, в которых участвуют в качестве 
членов, а указанные Палаты не отвечают по обязательствам своих членов, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Казахстан о саморегулировании.  
5.18. Член Палаты имеет право:  
1) представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, в судах, 

государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение 
соответствующих вопросов;  

2) запрашивать и получать во всех государственных органах, органах местного самоуправления 
и юридических лицах сведения, необходимые для оказания юридической помощи;  

3) в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 
самостоятельно собирать необходимые для оказания юридической помощи фактические 
данные, а также представлять их в государственные органы и должностным лицам;  

4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за юридической помощью, 
включая процессуальные документы, судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них 
информацию любым способом, не запрещенным законами;  

5) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения вопросов, 
возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих специальных знаний в 
области науки, техники, искусства и других сферах деятельности;  

6) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих, ущемляющих 
права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью;  

7) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных 
интересов лиц, обратившихся за юридической помощью;  

8) проводить примирительные процедуры;  
9) оказывать комплексную социальную юридическую помощь;  
10) по своему усмотрению решать вопрос о вступлении в Палату и выходе из состава ее членов; 

11) вносить свои предложения по вопросам деятельности Палаты путем участия в общем 
собрании членов Палаты;  

12) избирать и быть избранным в органы Палаты;  
13) получать информацию о деятельности Палаты;  
14) участвовать в акциях Палаты;  
15) вносить дополнительные средства и оказывать посильную помощь в проведении мероприятий 

Палаты.  
5.19. Обязанности членов Палаты:  
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности 

и юридической помощи, а также требования правил и стандартов Палаты;  
2) соблюдать правила Кодекса профессиональной этики, установленные Палатой;  
3) уплачивать взносы, установленные законодательством Республики Казахстан и Положением 

о членстве Палаты;  
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4) руководствоваться в профессиональной деятельности принципами оказания юридической 
помощи;  

5) быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания юридической помощи 
в виде представительства интересов лиц в судах;  

6) сообщать клиенту о невозможности своего участия в оказании юридической помощи 
вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию;  

7) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента и третьих лиц при оказании 
юридической помощи;  

8) предоставлять клиенту информацию о членстве в Палате;  
9) представлять по требованию клиента копию договора страхования профессиональной 

ответственности юридического консультанта;  
10) по требованию клиента представлять выписку из реестра членов Палаты юридических 

консультантов, членом которой он является;  
11) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с клиентом, если об 

этом не возражает клиент;  
12) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению фактических 

обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента;  
13) по требованию клиента хранить копии документов, которые использовались при оказании 

юридической помощи, на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных  
документов в течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи;  
14) постоянно повышать свою квалификацию;  
15) беспрекословно соблюдать правила, положения и стандарты Палаты; 16)  осуществлять 

страхование профессиональной ответственности.  
5.20. Все споры между членами Палаты и Палатой разрешаются в установленном 
законодательством порядке и подсудны Специализированному межрайонному экономическому 
суду города Алматы.  

  
Статья 6.  Порядок внесения взносов, их целевого использования и отчетности об этом  

6.1. Вступительные взносы в Палату запрещены.  
6.2. В Палате устанавливаются ежегодные членские взносы.   
6.3. Размер ежегодных членских взносов должен составлять не менее пятнадцатикратного 

и не более семидесяти пятикратного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год.  

6.4. Размер оплаты ежегодных членских взносов утверждается на Общем собрании членов 
Палаты.  

6.5. Ежегодные членские взносы вносятся членом Палаты в соответствии с условиями, 
установленными Положением о членстве в Палате.   

6.6. Не допускается просрочка внесения членских взносов более чем за три месяца.   
6.7. Ежегодные членские взносы являются собственностью Палаты.  
6.8. Ежегодные членские взносы используются для достижения целей и функций Палаты, 

определенных настоящим уставом в соответствии с решениями органов управления 
Палатой.  

6.9. Органы управления Палатой ежегодно предоставляют Общему собранию членов 
Палаты отчетность о целевом использовании ежегодных членских взносов.  

  
Статья 7. Организационная структура Палаты, порядок формирования, компетенция и 

сроки полномочий органов управления Палаты, место нахождения коллегиального органа    
управления Палаты  

7.1.  Органами управления Палатой являются:  
1) высший орган управления - Общее собрание членов Палаты;  
2) коллегиальный орган управления – Совет Палаты; 3)  исполнительный 

орган управления – Председатель Палаты; 4)  контрольный орган – 
Ревизионная комиссия Палаты.  
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7.2. В Палате создаются специализированые органы Палаты, которые действуют на 
основании положений, утвержденных коллегиальным органом управления Палаты, и 
осуществляют свои функции самостоятельно.  

  
Высший орган управления –   

Общее собрание членов Палаты  
7.3. Общее собрание членов Палаты является высшим органом управления Палаты, 

полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции законами Республики 
Казахстан и настоящим уставом вопросы деятельности Палаты.  

7.4. Общее собрание членов Палаты созывается с периодичностью и в порядке, 
установленных настоящим уставом, но не реже чем один раз в год.  

7.5. К компетенции Общего собрания членов Палаты относятся следующие вопросы:  
1) принятия, утверждение устава Палаты, внесение в него изменений и (или) дополнений;  
2) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и 

прекращения полномочий органов управления Палаты;   
3) избрание руководителей и членов коллегиального органа управления Палаты, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 
руководителей либо отдельных его членов;  

4) назначение на должность лиц, осуществляющих функции исполнительного органа 
управления Палаты, досрочное освобождение их от должности, а равно образование 
исполнительного органа управления и прекращение его полномочий;  

5) избрание членов контрольного органа Палаты в порядке, установленном уставом Палаты; 6) 
утверждение мер воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 
дел о нарушении членами Палаты требований правил и стандартов Палаты, условий членства 
в Палате;  

7) определение приоритетных направлений деятельности Палаты, принципов формирования и 
использования ее имущества;  

8) утверждение отчетов коллегиального органа управления, исполнительного органа 
управления, контрольного органа и специализированных органов по форме, в порядке и с 
периодичностью, установленных уставом Палаты;  

9) утверждение бюджета Палаты, внесение в него изменений и (или) дополнений, утверждение 
годовой финансовой отчетности Палаты;  

10) определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности 
исполнительного органа, а также порядка проведения проверки контрольным органом и 
утверждения их результатов;   

11) принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Палаты 
в создании или деятельности других юридических лиц;   

12) принятие решения о создании филиалов и открытия представительств;  
13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Палаты, назначение ликвидационной 

комиссии;  
14) рассмотрение обращений лиц на необоснованность исключения из членов Палаты; 15) 

 утверждение правил и стандартов Палаты;  
16) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности Палаты;  
17) принятие иных решений в соответствии с законами Республики Казахстан и уставом 
Палаты.  

7.6. Общие собрания членов Палаты подразделяются на годовые и внеочередные.  
7.7. Палата обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание членов Палаты. Иные 

Общие собрания членов Палаты являются внеочередными.  
7.8. Первое Общее собрание членов Палаты должно быть созвано и проведено в течение 

двух месяцев после получения выписки из реестра саморегулируемых организаций о 
принятом уведомлении о начале осуществления деятельности саморегулируемой 
организации, основанной на обязательном членстве.  

На первом Общем собрании членов Палаты избирается коллегиальный орган управления Палаты, 
назначается исполнительный орган управления Палаты, утверждается устав Палаты. Решение 
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принимается квалифицированным большинством членов Палаты, что составляет две трети от 
общего числа голосующих членов Палаты.  
Первое общее собрание членов Палаты вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений 
по которым отнесено к компетенции Общего собрания членов Палаты.  

7.9. На ежегодном Общем собрании членов Палаты утверждаются:  
1) годовая финансовая отчетность Палаты;  
2) отчет органов управления Палаты перед членами Палаты.  
Решение по таким вопросам принимается простым большинством голосующих членов Палаты.  
Годовое Общее собрание членов Палаты вправе рассматривать и другие вопросы, принятие 
решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания членов Палаты.  

7.10. Годовое Общее собрание членов Палаты должно быть проведено в течение трех 
месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 
двух месяцев в случае невозможности завершения аудита Палаты за отчетный период.  

7.11. Годовое Общее собрание членов Палаты созывается коллегиальным органом 
управления Палаты.  

7.12. Внеочередное Общее собрание членов Палаты созывается по инициативе:  
1)  коллегиального органа управления Палаты; 
2)  исполнительного органа управления 
Палаты; 3)  одной третьей части членов Палаты.  
7.13. Подготовка и проведение Общего собрания членов Палаты осуществляются:  
1)  коллегиальным органом управления Палаты; 
2)  исполнительным органом управления 
Палаты; 3)  ликвидационной комиссией Палаты.  
Подготовка и проведение Общего собрания членов Палаты по инициативе одной третьей части 
членов Палаты осуществляются исполнительным органом управления Палаты.  
7.14. Расходы по созыву, подготовке и проведению годового и внеочередного Общего собрания 
Палаты несет Палата.  В случае, если внеочередное Общее собрание созывается по инициативе 
одной третьей части Палаты, то расходы по созыву, подготовке и проведению такого Общего 
собрания несут инициаторы солидарно.  
7.15. Палата не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего органа управления 
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.   
7.16. Годовое Общее собрание членов Палаты может быть созвано и проведено на основании 
решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами 
управления Палаты порядка созыва годового Общего собрания членов Палаты, установленного 
законодательством Республики Казахстан.  
7.17. Время, место проведения Общего собрания членов Палаты, а также вопросы предлагаемой 
повестки определяются исполнительным органом Палаты.  
7.18. О дате созыва собрания, предлагаемой повестке дня, исполнительный орган Палаты извещает 
членов за 20 дней до даты созыва собрания.  В извещении должны быть указаны время и место 
проведения собрания, а также предполагаемая повестка дня. Собрание не может быть открыто ранее 
объявленного времени, за исключением случаев, когда все члены Палаты или их представители уже 
зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытого собрания.  
7.19. Общее собрание членов Палаты считается правомочным, при условии присутствия на нем 
более половины членов Палаты.   
7.20. В случае отсутствия на Общем собрании членов Палаты необходимого количества членов 
Палаты - Общее собрание подлежит повторному созыву. При повторном созыве собрание считается 
правомочным при любом числе присутствующих на нем членов Палаты.  
7.21. Повестка повторного Общего собрания членов Палаты не должна отличаться от повестки дня 
несостоящегося Общего собрания членов Палаты.  
7.22. Регламент работы собрания, решения по вопросам повестки дня и предложения принимаются 
простым большинством присутствующих членов Палаты, за исключением случаев, установленных 
настоящим уставом.  
7.23. Каждый присутствующий член Палаты обладает одним голосом. Передача права голоса членом 
Палаты иному лицу, в том числе другому члену Палаты, не допускается.  
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7.24. Решения Общего собрания членов Палаты принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов открытым голосованием.   
7.25. Решения Общего собрания членов Палаты могут быть приняты посредством проведения 
заочного голосования. Решения Общего собрания, принятые путем очного или заочного 
голосования, имеют одинаковую юридическую силу.  
7.26. Заочное голосование проводится: (1) онлайн в Личном кабинете члена Палаты, на официальном 
интернет-ресурсе Палаты a-palata.kz (2) посредством заполнения Бюллетеня и направления его на 
электронную почту Палаты. О порядке голосования указывается в тексте Бюллетеня.  
7.27. Бюллетень публикуется на сайте Палаты за 15 дней до проведения заочного голосования, либо 
рассылается Членам Палаты посредством электронной почты;  
7.28. Участники Общего собрания при заочном голосовании заполняют бюллетень в личном 
кабинете;  
7.29.  Действующему члену Палаты должно быть обеспечено наличие в личном кабинете бюллетеня 
с момента уведомления о заочном голосовании и до проведения Общего собрания.  
7.30. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:  

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Палаты;  
2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания членов Палаты;  
3) место для указания даты заполнения бюллетеня;  
4) дату проведения Общего собрания членов Палаты либо дату подсчета голосов для заочного 

голосования без проведения заседания Общего собрания членов Палаты;  
5) повестку дня Общего собрания членов Палаты;  
6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания членов  
Палаты содержит вопросы об избрании членов органов управления Палаты;  
7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;  
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Палаты, 

выраженные словами «за», «против», «воздержался»;  
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.  

7.31. Ответственность за сохранность данных для доступа в личный кабинет для заочного 
голосования несёт член Палаты;  
7.32. Используемая для заочного голосования программа автоматически идентифицирует члена 
Палаты при входе в личный кабинет на сайте Палаты;  
7.33. Участник Общего собрания получает доступ к заочному голосованию по коду, отправленному 
на его номер мобильного телефона посредством SMS.  
7.34. SMS-рассылка кодов доступа производится в день публикации бюллетеня на сайте.  
7.35. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Палаты 
соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных 
вариантов голосования.  
7.36. Вариант голосования «воздержался» подсчитывается как ноль 0.00.  
7.37. Подсчет голосов производится автоматически программой, которая формирует протокол, 
подписываемый органом, проводившим заочное голосование.  
7.38. Если повестка дня Общего собрания членов Палаты содержит вопросы об избрании членов 
органов управления Палаты, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для 
указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов, либо поле для голосования 
списком.  
7.39. Если при проведении Общего собрания членов Палаты путем заочного голосования бюллетени 
будут заполнены всеми членами Палаты ранее назначенной даты подсчёта голосов, то допускается 
подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования;  

  
Коллегиальный орган управления – Совет Палаты  

7.40. Коллегиальный орган управления Палаты – Совет Палаты, формируется из числа физических 
лиц – членов Палаты.  
7.41. Члены Совета осуществляют свою деятельность в рамках настоящего Устава и Положения о 
Совете Палаты.   
7.42. Число членов Совета Палаты должно состоять не менее трех человек, которые избираются 
сроком на три года Общим собранием членов Палаты.  
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7.43. В коллегиальный орган управления Палаты могут входить только члены Палаты.  
7.44. Лица, избранные в состав коллегиального органа управления Палаты, могут переизбираться 
неограниченное число раз.  
7.45. Член коллегиального органа управления Палаты в письменной форме обязан заявить о 
конфликте интересов в Палате.  
7.46. В случае нарушения членом коллегиального органа управления Палаты обязанности заявить о 
конфликте интересов в Палате и возможности причинения в связи с этим вреда законным интересам 
членам Палаты Общее собрание членов Палаты принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий этого члена.  
7.47. К компетенции коллегиального органа управления Палаты относятся следующие вопросы: 1) 
утверждение правил и стандартов Палаты, внесение в них изменений и (или) дополнений; 2) 
создание специализированных органов Палаты, утверждение положений о них и правил 
осуществления ими деятельности;  
3) принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа управления 

Палаты;  
4) представление Общему собранию членов Палаты кандидата либо кандидатов для назначения 

на должность исполнительного органа управления Палаты и его освобождения от должности;  
5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве арбитров, для 

их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в арбитраже, 
образованном Палатой;  

6) принятие решения о вступлении в члены Палаты или исключении из членов Палаты по  
основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан или уставом Палаты; 7) 
 иные вопросы, предусмотренные уставом Палаты.  

7.48. Кворум для проведения заседания коллегиального органа управления Палаты 
должен быть не менее половины от числа членов коллегиального органа управления 
Палаты.  
7.49. Решения коллегиального органа управления Палаты принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов коллегиального органа управления Палаты. 
Каждый член коллегиального органа управления Палаты при голосовании имеет один голос. 
При равенстве голосов голос Председателя Совета Палаты или лица, 
председательствующего на заседании Совета Палаты, является решающим.  
7.50. Общее собрание членов Палаты вправе досрочно прекратить полномочия всех или 
отдельных членов коллегиального органа управления Палаты.  

Полномочия такого члена коллегиального органа управления Палаты прекращаются с даты 
принятия Общим собранием членов Палаты решения о досрочном прекращении его полномочий.   

7.51. Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального органа управления 
Палаты по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета 
Палаты.  

Полномочия такого члена коллегиального органа управления Палаты прекращаются с момента 
получения указанного уведомления Советом Палаты, если в уведомлении не указана дата 
досрочного прекращения полномочий члена коллегиального органа управления.    

7.52. В случае досрочного прекращения полномочий члена коллегиального органа 
управления Палаты избрание нового члена Совета Палаты осуществляется простым 
большинством голосов, представленных на Общем собрании членов Палаты, при этом 
полномочия вновь избранного члена коллегиального органа управления истекают 
одновременно с истечением срока полномочий коллегиального органа управления в целом.   
7.53. Председатель коллегиального органа управления Палаты избирается из числа его 
членов большинством голосов от общего числа членов коллегиального органа управления 
открытым голосованием.   

Коллегиальный орган управления Палаты вправе в любое время переизбрать председателя.   
7.54. Председатель Совета Палаты организует работу коллегиального органа управления 
Палаты, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом 
Палаты.   
7.55. В случае отсутствия Председателя Совета Палаты его функции осуществляет один 
из членов коллегиального органа управления по решению Совета Палаты.   
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7.56. Заседание Совета Палаты может быть созвано по инициативе его Председателя или 
исполнительного органа.  
7.57. Требование о созыве заседания Совета Палаты предъявляется Председателю Совета 
Палаты посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего 
предлагаемую повестку дня заседания Совета Палаты.  
7.58. Заседание Совета Палаты должно быть созвано Председателем Совета Палаты или 
исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления 
требования о созыве.  
7.59. Уведомления членам Совета Палаты о проведении заседания Совета Палаты 
направляются посредством направления соответствующего письменного сообщения с 
предполагаемой датой проведения заседания и повесткой дня.  
7.60. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета Палаты не 
менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.  
7.61. Член Совета Палаты обязан заранее уведомить исполнительный орган о 
невозможности его участия в заседании Совета Палаты.  
7.62. Решения Совета Палаты, которые были приняты на его заседании, оформляются 
протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим 
на заседании, и секретарем Совета Палаты в течение трех дней со дня проведения заседания 
и содержать:   

1) полное наименование и место нахождения Палаты;   
2) дату, время и место проведения заседания;   
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;   
4) повестку дня заседания;   
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением 

результата голосования каждого члена Совета Палаты по каждому вопросу повестки дня 
заседания;  

6) принятые решения;   
7) иные сведения по решению Совета Палаты.   

7.63. Протоколы заседаний Совета Палаты хранятся исполнительным органом Палаты.  
7.64. В случае выбытия одного из членов Совета Палаты, Совет Палаты вправе избрать 

временного члена Совета Палаты из числа членов Палаты.  
  

Исполнительный орган управления –   
Председатель Палаты  

7.65. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным 
органом Палаты – Председателем Палаты.  

7.66. Исполнительный орган управления Палаты подлежит назначению не реже одного раза 
в три года.  

7.67. В качестве Председателя Палаты может выступать только физическое лицо 
являющееся членом Палаты непрерывно в течении 24 месяцев. Трудовые отношения 
с Председателем Палаты регулируются в соответствии с трудовым законодательством 
Республики Казахстан.  

7.68. Исполнительный орган обязан исполнять решения Общего собрания членов Палаты и 
Совета Палаты.  

7.69. К компетенции исполнительного органа управления Палаты относятся любые 
вопросы хозяйственной и иной деятельности Палаты, не относящиеся к компетенции 
Общего собрания членов Палаты и ее коллегиального органа управления.  

7.70. Председатель Палаты:  
1) организует выполнение решений Общего собрания членов и Совета Палаты;   
2) без доверенности действует от имени Палаты в отношениях с третьими лицами;   
3) выдает доверенности на право представления Палаты в его отношениях с третьими лицами;  

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Палаты, применяет к ним 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Палаты и персональных надбавок к окладам в соответствии 
со штатным расписанием Палаты, определяет размеры премий работников Палаты;   
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5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
Совета Палаты;   

6) открывает в банках расчетные и иные счета;  
7) заключает и расторгает договоры, соглашения и контракты по вопросам хозяйственной и иной 

деятельности Палаты;  
8) подготавливает ежегодную сметы доходов и расходов, отчетов, организует ведение 

оперативного, статистического и бухгалтерского учета хозяйственной деятельности Палаты;  
9) определяет место и временя проведения Общего собрания членов Палаты;  
10) распоряжается имуществом и денежными средствами Палаты;  
11) осуществляет иные функции, определенные уставом Палаты и решениями Общего собрания 

членов Палаты и Совета Палаты.   
7.71. Председатель Палаты вправе в любое время досрочно отказаться от исполнения 

принятых на себя обязанностей Председателя Палаты, поставив об этом в известность 
Совет Палаты за один календарный месяц до дня прекращения полномочий.  

  
Контрольный орган Палаты –  

 Ревизор  
7.72. Ревизор Палаты является контрольным органом Палаты, осуществляющим контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью Палаты.   
7.73. Ревизором может быть только член Палаты. Члены коллегиального и 

исполнительного органов управления Палаты не могут быть Ревизором.  
7.74. Ревизор избирается Общим собранием членов Палаты сроком на три года.  
7.75. Полномочия Ревизора:  

1) проводит годовые проверки финансово-хозяйственной деятельности Палаты;  
2) проверяет правильность распределения. Использования и расходования денежных средств и 

имущества Палаты.  
7.76. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Палаты все необходимые 

бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по 
вопросам деятельности Палаты.  

7.77. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года. 
Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан.  

7.78. По требованию Ревизора может быть созвано внеочередное Общее собрание членов 
Палаты.  

  
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Палаты  

8.1. Внесение изменений и дополнений в устав Палаты относится к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Палаты.  
8.2. Каждый член Палаты вправе внести предложение о внесении изменений и 
дополнений в устав Палаты. Предложения о внесении изменений и дополнений в устав 
Палаты подаются в письменном виде в исполнительный орган управления Палатой и 
выносятся на рассмотрение Общему собранию членов Палаты.  
8.3. Решение по внесению изменений или дополнений в устав Палаты принимаются 
Общим собранием членов Палаты большинством голосов присутствующих на Общем 
собрании членов Палаты.  

  
Статья 9. Источники формирования имущества   

Палаты, права ее органов по управлению имуществом  
9.1. Палата может иметь в собственности имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, предусмотренной ее уставом, а также организации, 
создаваемые за счет ее средств, за исключением отдельных видов имущества, которые 
в соответствии с законодательными актами не могут принадлежать некоммерческим 
организациям.   

9.2. Источниками формирования имущества Палаты являются:  
1) обязательные взносы членов Палаты;  
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2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;  
3) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Палаты;  
4) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 
членов Палаты;  

5) другие, не запрещенные законом поступления.  
9.3. Палата может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, 

поскольку это соответствует ее уставным целям. Палата ведет учет доходов и расходов 
по предпринимательской деятельности. Налогообложение предпринимательской 
деятельности Палаты осуществляется в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан.  

9.4. Доходы от предпринимательской деятельности Палаты не могут распределяться 
между членами Палаты и направляются на уставные цели.   

9.5. Палата отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.   
9.6. Палата отвечает по своим обязательствам и обязательствам своих членов посредством 

использования одного из способов обеспечения имущественной ответственности, 
законодательством Республики Казахстан, в порядке и случаях, предусмотренных 
законами Республики Казахстан.  

9.7. Члены Палаты не имеют прав на переданное ими этой Палате имущество, в том числе 
на членские взносы. Члены не отвечают по обязательствам Палаты, в которой 
участвуют в качестве членов, а Палата не отвечает по обязательствам своих членов, 
если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о 
саморегулировании.  

9.8. Палата не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие 
возникновение конфликта интересов в саморегулировании.  

9.9. Управление имуществом Палаты осуществляется исполнительным органом Палаты.   
9.10. Сделка по распоряжению имуществом Палаты должна быть утверждена Общим 

собранием членов Палаты.   
  

Статья 10. Порядок информирования членов Палаты о поступлении и расходовании денег 
10.1. Информация о поступлении и расходовании денег Палаты, не являются предметом 
коммерческой тайны.   
10.2. Исполнительный орган Палаты на ежегодном Общем собрании членов Палаты предоставляет 
информацию членам Палаты о поступлении и расходовании денег.  
  

Статья 11. Сведения о филиалах и представительствах  
11.1. Палата может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   
11.2. Решение о создании филиалов и открытия представительств принимается высшим 
органом управления Палаты в порядке, установленном настоящим уставом.  
11.3. Филиалом Палаты является обособленное подразделение Палаты, расположенное 
вне места ее нахождения и осуществляющее все или часть ее функций, в том числе функции 
представительства.   
11.4. Представительством Палаты является обособленное подразделение Палаты, 
расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее защиту и представительство 
интересов Палаты, совершающее от ее имени сделки и иные правовые действия.   



 

 
  



 

 
 


