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КІРІСПЕ

Мемлекет жəне құқық теориясы – заң білімдерін беретін жоғары оқу орындарында оқытылатын күрделі пəндердің

бірі. Ол мемлекет пен құқық туралы жалпыланған абстрактілі ережелерден құралған.

Мемлекет жəне құқық теориясы тыңдаушыларға мемлекет жəне құқық, құқықтық жəне саяси мəдениет туралы

терең шынайы ғылыми түсініктерінің қалыптасуына, олардың əр түрлі тарихи кезеңдеріндегі мемлекеттік-құқықтық

құбылыстардың дамуының басымдылықтары мен заңдылықтарын түсінуіне жəрдемдеседі.

Мемлекет жəне құқық теориясы жөніндегі бұл оқу құралы өзінің қысқа мазмұны бойынша жалпы теориялық

əдебиеттердің барлығының орнын толтыра алмағанымен, жалпы теориялық мəселелермен танысуда өзінше бір жол

көрсетушінің ролін атқаруға бағытталған, тыңдаушыларға əрбір тақырып бойынша мейлінше маңызды теориялық

ережелермен, заң ғылымының ерекше тілімен арнайы заң түсініктерімен таныстыру мақсатында сызбалармен жəне

анықтамалармен толықтырылған.
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I БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ƏДІСНАМАСЫ

МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ – мемлекет жəне құқықтың пайда болып қалыптасуы жайындағы
жалпы жəне арнайы заңдылықтары туралы ғылым.

МЕТОД – ғылымда білім алу үшін қолданылатын тəсілдердің, амалдар мен ережелердің жиынтығы.

МЕТОДОЛОГИЯ – дүниені философиялық тұрғыдан түсіндіретін ілім.

МАТЕРИАЛИЗМ – философияның бір бағыты. Ол материя, табиғат, болмыс, сана, рух, ой материяның қасиеті
болғандықтан туынды деп санайтын, идеализмге қарама-қарсы ғылыми философиялық бағыт.

ДИАЛЕКТИКА – табиғаттың, қоғамның жəне адам ойының дамуы мен қозғалысының жалпы заңдары
жайындағы ғылым, дүниені танудың əдісі мен теориясы.
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МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ƏДІСТЕРІ

ДИАЛЕКТИКА

Негізгі əдістеріДиалектика заңдары Диалектика санаттары

Жүйелік-
құрылымдық

Салыстырмалы-
құқықтық Логикалық-тілдік Социологиялық
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II БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТ

ҚОҒАМ

БИЛІК

Функциялар Ұйымдар

Адамдардың
бірлескен
қызметін
басқару

Адамдардың
бірлескен

əрекеттерін
қамтамасыз

ету

Қоғамдағы
тəртіпті

қамтамасыз
ету

Адамдардың
еркін

білдіруді
ұйымдастыру

Алғашқы қауымдық
құрылыста

Саяси (класстық
қоғамдағы

мемлекеттік билік)

Адамдардың материалдық-
өндірістік қызметінің

аясында

Адамдардың өндірістік
емес қызметінің аясында

Деспотиялық Демократиялық
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БИЛІК – көндіру мен мəжбүрлеу амалдарының нəтижесінде адамдардың əрекеттерін реттеп, басқарып отыру.

МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК – мемлекеттегі шоғырланған билік пен күшті мемлекеттік органдар мен мекемелердің

іске асыруы.
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АЛҒАШҚЫ ҚАУЫМДЫҚ БИЛІКТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Рулық қауым – қандық туыстықтың жəне
мүлік пен еңбектің негізінде топтасқан

адамдар ұйымы Рудың үлкен мүшелерінің жиналысы

Ру ақсақалдары, əскери көсемдер, абыздар ру
мүшелерінің жиналысымен сайланған, билік

функцияларын соның қадағалауымен жүзеге асырған,
кез кезген уақытта жиналыспен алынып тасталған

АқсақалдарƏскери көсем Абыздар

Басқарушылық функциясын жүзеге асыратын арнайы
аппарат болған жоқ

Ру мүшелері
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МЕМЛЕКЕТТІҢ ӨМІРГЕ КЕЛУ ТЕОРИЯЛАРЫ

ТЕОЛОГИЯЛЫҚ
ТЕОРИЯ

Мемлекет пен құқық Алланың əмірімен қалыптасып, дамып келеді деп түсіндіреді,
бұл теория дұрыс-бұрыс деуге болмайды. Мəселені дінмен бірге зерттеу керек.
Себебі бұл теория адамдардың сенімі, иманы ретінде қалыптасқан ұғым, көне
заманнан дамып, нығайып келеді. Бұл теорияны ғылыми түрде уағыздаған Фома
Аквинский, Жак Маритен т.б.

ПАТРИАРХАЛДЫҚ
ТЕОРИЯ

Мемлекет адамдардың отбасы тəжірибесінен қалыптасқан азаматтардың саналы
түрде өздерінің мүдде-мақсаттарын іске асыру үшін біріккен одақ деп түсіндіреді.
Күрделі ірі патриархалдық отбасы басшысы бірте-бірте мемлекеттің басшысына
айналған. Отбасы басшысы – əке, мемлекеттің басшысы – монарх. Бұл теорияның
өкілі жəне дамытқан зерттеушісі Аристотель

ОРГАНИКАЛЫҚ
ТЕОРИЯ

Бұл пікірді Платон көне дəуірде уағыздаған (б.з. IV-III ғ.). Бірақ теория толық түрде
XIX ғасырда қалыптасты. Өкілдері: Блюнчли, Г. Спенсер, Вормс, Прейс т.б.

ТАБИҒИ ТЕОРИЯ XVII-XVIII ғғ. қалыптасқан теория. Өкілдері: Г. Гроцкий, Т. Гоббс, Д. Локк,
Ж.Ж. Руссо, Б. Спиноза, А.И. Радищев т.б. Теорияның мазмұны: адамдардың
өздерінің табиғи құқықтары болады (бостандық, теңдік, еңбек жасау т.б.). Оны
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ешкім жоя алмайды, оған зиян келтіре алмайды. Қоғамның тарихи даму процесінде
адамдардың ара қатынасында қайшылықтар басталды. Сондықтан, қоғамда
бостандықты, əділеттілікті, теңдікті сақтау үшін адамдар өзара шарт жасап
мемлекетті құрды. Бұл шарттың мазмұны көп елдің Конституциясына кірді деп
түсіндіреді.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ТЕОРИЯ

XIX ғасырда бұл теорияны уағыздаған: Ч. Тард, Л.И. Петражицкий. Қоғам мен
мемлекетті бұл теория адамдардың психологиялық біріккен көзқарасы, іс-əрекеті,
мінезі, тəртібі – бəрі келісіп ұжымдық түрде басқаруы. Қоғам мен мемлекет
адамдардың табиғи психологиялық даму заңдылық процесінің нəтижесінде пайда
болды деп түсіндіреді.

КҮШТЕУ ТЕОРИЯСЫ

XIX ғасырда қалыптасқан пікір. Өкілдері: Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг т.б.
Мазмұны: күшті рулар, тайпалар өздерімен шектес əлсіз руларды, тайпаларды
күштеп, зорлық, озбырлық жасап өзіне бағындырып, бақылауды жақсарту үшін
мемлекет құрады – деп түсіндіреді.

МАТЕРИАЛИСТІК Мемлекет пен құқықтың пайда болуын экономикалық тұрғыдан түсіндіреді,
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ТЕОРИЯ себептері: қоғамдық еңбектің бөлінуі, қосымша өнімнің, жеке меншіктің пайда
болуы, қоғамның қарама-қарсы екі тапқа бөлінуі, қайшылық күресінің басталуы.
Мемлекет пен құқықтың мазмұнының тарихи өзгеріп отыруы қоғамдық мүдде-
мақсатты қорғауы.

МЕМЛЕКЕТТІҢ РУЛЫҚ ҚАУЫМНАН ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН
БЕЛГІЛЕРІ

Халықпен сəйкес
келмейтін жария биліктің

болуы

Халықтың территориялық
белгілеріне сəйкес бөлінуі

Алымдар мен салықтар Мемлекеттің
егемендігі
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МЕМЛЕКЕТ НЫСАНЫ

БАСҚАРУ НЫСАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚҰРЫЛЫС НЫСАНЫ

САЯСИ РЕЖИМ

РЕСПУБЛИКАМОНАРХИЯ БІРТҰТАС ФЕДЕРАЦИЯ КОНФЕДЕ-
РАЦИЯ

ДЕМОКРА-
ТИЯЛЫҚ

АНТИДЕМО-
КРАТИЯЛЫҚ

АБСОЛЮТТІК
ПРЕЗИДЕНТТІК

ПАРЛАМЕНТТІК
АВТОРИТАРЛЫ

АРАЛАС
ШЕКТЕУЛІ ТОТАЛИТАРЛЫ
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МЕМЛЕКЕТ НЫСАНЫ – басқару нысанын, мемлекеттік құрылыс нысанын жəне саяси режимді қамтитын

мемлекеттік билік ұйымы.

БАСҚАРУ НЫСАНЫ – мемлекеттегі ең жоғарғы билік ұйымы.

МОНАРХИЯ – бұл басқару нысанында мемлекеттегі ең жоғарғы билік тек бір адамға ғана тиесілі болады жəне

ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады.

РЕСПУБЛИКА – бұл басқару нысанында мемлекеттегі жоғарғы белгілі бір мерзімге сайланған органдарға беріліп

отырады.
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САЯСИ

ƏЛЕУМЕТТІК

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

ІШКІ СЫРТҚЫ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІ
ҚОРҒАУ

БАСҚА
МЕМЛЕКЕТТЕРМЕН
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

МЕМЛЕКЕТ ФУНКЦИЯСЫ
(Əрекет ету аймағына қарай)
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КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ
КЕҢЕС

ПРЕЗИДЕНТ ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ТІКЕЛЕЙ
ҚАРАМАҒЫНДАҒЫ АРНАЙЫ
ЖƏНЕ БАСҚА ДА ОРГАНДАР

ЗАҢ ШЫҒАРУ
ОРГАНЫ

АТҚАРУ
ОРГАНЫ

СОТ
ОРГАНДАРЫ

ПАРЛАМЕНТ

СЕНАТ МƏЖІЛІС

ҮКІМЕТ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

МИНИСТРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК
КОМИТЕТТЕР

ВЕДОМСТВОЛАР

ЖОҒАРҒЫ СОТ

ЖЕРГІЛІКТІ СОТТАР

ЖЕРГІЛІКТІ ОРГАНДАР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТЫ
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МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ – қоғамды басқару үшін арнаулы құрылған органдардың біртұтас жүйесі, оның
нышандары: мемлекет қоғамды басқаратын жəне тек қана қызметпен шұғылданатын адамдардан тұрады; мемлекеттік
аппарат мекеме мен органдардың байланыс жүйесі; мемлекет органдарының қызметі ұйымдастырушылық, материалдық
жəне əкімшілік кепілдіктермен қамсыздандырылады; мемлекеттік аппарат азаматтардың заңды мүдделер мен
құқықтарын қорғау үшін құрылады.

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН – белгілі бір алдарына қойған тапсырмаларды шешу үшін арнайы өкілеттіктер

жүктелген мемлекеттік ұйымдар мен мекемелер.

САЯСИ ЖҮЙЕ – халықтың мемлекет ісін басқаруға қатысуын жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың жүйесі.
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МЕМЛЕКЕТ

мемлекеттік аппаратпен
ұсынылған

ҚОҒАМДЫҚ
БІРЛЕСТІКТЕР

ТҮРЛЕРІ НЫСАНДАРЫ

республикалық саяси партиялар

аймақтық қоғамдық ұйымдар

жергілікті
одақтар жəне т.б.

қоғамдық қозғалыстар

САЯСИ ЖҮЙЕ
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III БӨЛІМ. ҚҰҚЫҚ

ҚР ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚҰҚЫҒЫ – Қазақстан Республикасы Конституциясының нормалары, соған сəйкес
заңдар мен нормативтік құқықтық актілер, халықаралық шарттар, сонымен қатар Конституциялық Кеңес пен Республика
Жоғарғы Сотының қаулылары.

ҚҰҚЫҚ – мемлекет шығарған немесе бекіткен, орындалуы мемлекеттік аппараттың күшімен қамтамасыз етіліп
отыратын жалпыға бірдей тəртіп ережелерінің (нормалардың) жиынтығы.

ЖАЛПЫ БЕЛГІЛЕРІ

АРНАЙЫ БЕЛГІЛЕРІ

мемлекеттегі билік,
қоғамдағы тəртіпті

көрсетеді

нормативтік
қондырмалардан

тұрады

əділеттілік пен
бостандық идеяларын

көрсетеді

адамның
əрекеттерін реттеп

отырады

арнайы
заңнамалық

нысанға ие болады

формальды
нақтылыққа ие

динамикалығымен
ерекшеленеді

мемлекетпен
қамтамасыз етіледі

бəріне бірдей тең
қолданылады

ҚҰҚЫҚТЫҢ БЕЛГІЛЕРІ
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ҚҰҚЫҚ НОРМАСЫНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
(ТҮРЛЕРІ)

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
ПƏНІ БОЙЫНША

конституциялық құқық
нормалары

əкімшілік құқық нормалары
азаматтық құқық нормалары

қылмыстық құқық
нормалары

жəне басқалары

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
МЕТОДЫ БОЙЫНША

императивтік

диспозитивтік

марапаттау

ұсынушылық

ҰЙҒАРЫМДЫ
ОРЫНДАУ НЫСАНЫ

рұқсат беруші

міндеттеуші

тиым салушы

ҚҰҚЫҚ НОРМАСЫНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
(ТҮРЛЕРІ)
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ҚҰҚЫҚ НОРМАСЫНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ГИПОТЕЗА ТҮРЛЕРІ

ГИПОТЕЗА

Диспозиция қашан басталады,
аяқталады, нормативтік акті

қалай орындалуы керек - осы
жағдайларды көрсетеді

ДИСПОЗИЦИЯ

Қатынастың мазмұны жəне
субъектілердің құқықтары мен

міндеттерін көрсетеді

САНКЦИЯ

Диспозиция мен гипотеза дұрыс
орындалмаса, оның жағымсыз

салдары жəне жауапкершіліктің
басталуы мен қолдануы

ФАКТІЛЕРДІҢ БОЛУЫ НЕМЕСЕ БОЛМАУЫ ҚҰРЫЛЫМЫ БОЙЫНША

ЖАЛПЫЛАМА КҮРДЕЛІЖАҒЫМДЫ АЛЬТЕРНАТИВТІКЖАҒЫМСЫЗ

ҚҰҚЫҚ НОРМАСЫНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ГИПОТЕЗА ТҮРЛЕРІ
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ДИСПОЗИЦИЯНЫҢ ТҮРЛЕРІ

ТОЛЫҚ-АЙҚЫН

диспозицияның мазмұны
нормада анық көрсетіледі

СІЛТЕМЕЛІ

диспозицияның мазмұны
туралы басқа нормаға сілтеу

жасалады

ЖАЛПЫЛАМА

нормада субъектілердің
құқығы мен міндеттері

анық-айқын көрсетілмейді

БЛАНКЕТТІК

егер сілтеме заң нормасына
емес басқа нұсқаулықтарға

бағытталса
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ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ƏРЕКЕТКЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН САНКЦИЯНЫҢ СИПАТЫ,
КӨЛЕМІ МЕН МӨЛШЕРІ

СИПАТЫ КӨЛЕМІ МЕН МӨЛШЕРІ

альтернативтік
(3 жылға дейін
бостандығынан

айыру
жазасымен

жазаланады)

жауапкершілік
шаралары

(бостандығынан
айыру, айыппұл,
сөгіс жəне т.б.)

ескерту
шаралары

(ұстап əкелу,
мүлкін

тəркілеу)

қорғау
шаралары
(бұрынғы

жұмысына
орналастыру

жəне т.б.)

абсолютті-
айқын

(жұмыстан
шығару)

салыстырмалы-
айқын

(3 жылдан
5 жылға дейін

бостандығынан
айырумен

жазаланады)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ

НЕГІЗГІЛЕР ТУЫНДЫЛАР

1. Конституция, конституциялық заңдар, кодекстер, заңдар;

2. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық
заң күші бар жарлығы; Қазақстан Республикасы
Президентінің заң күші бар жарлығы; Қазақстан
Республикасы Президентінің басқа да нормативтік
құқықтық актілері;

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне оның
палаталарының қаулылары;

4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік
қаулылары;

5. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің,
Жоғарғы Сотының жəне Орталық сайлау комиссиясының
нормативтік қаулылары;

6. Қазақстан Республикасы министрлерінің жəне басқа да
мемлекеттік орталық органдары жетекшілерінің
нормативтік бұйрықтары;

7. Мемлекеттік комитеттердің нормативтік қаулылары, басқа
да мемлекеттік орталық органдардың нормативтік
қаулылары;

8. Маслихаттар мен əкімдердің нормативтік құқықтық
шешімдері.

1. Регламент – қандай да бір мемлекеттік органның немесе
оның құрылымдық бөлімінің ішкі жұмыс тəртібін
реттейтін нормативтік құқықтық акт;

2. Тəртіп – қандай да бір мемлекеттік органның немесе
оның құрылымдық бөлімінің мəртебесін анықтайтын
нормативтік құқықтық акт;

3. Ереже – қандай бір жұмыстың жүзеге асырылуы мен
ұйымдастырылу тəртібін анықтайтын нормативтік
құқықтық акт;

4. Нұсқаулық – қандай да бір қоғамдық қатынастың
аясында заңнаманың қолданылуын анықтайтын
нормативтік құқықтық акт.
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НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ
АКТІЛЕРДІҢ УАҚЫТҚА ҚАРАЙ

ҚОЛДАНЫЛУЫ

ЗАҢНЫҢ КЕРІ КҮШІ ЗАҢДЫҚ КҮШІНЕ ЕНУ ЗАҢДЫҚ КҮШІН
ЖОҒАЛТУ

Актіде нақты ену күні
көрсетіледі

Акт екі жағдайда кері
күшке ие болады:
1. Егер бұл жайында
онда тура айтылса.
2. Егер ол жазаны
жеңілдетсе немесе
əрекеттің жазасын
мүлдем алып тастаса

Əрекет ету мерзімі
аяқталған соң

Акт жарияланған күннен
бастап күшіне енеді

Тікелей алып тастау

Акт қабылданған күннен
бастап күшіне енеді

Акт жарияланған күннен
10 күн өткеннен кейін

күшіне енеді
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НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ КЕҢІСТІКТЕ ЖƏНЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛУЫ

КЕҢІСТІКТЕ
ҚОЛДАНЫЛУЫ ТҰЛҒАЛАРҒА

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Қазақстан Республикасы
азаматтарыҚазақстан Республикасы

барлық территориясында
əрекет ететін актілер Азаматтығы жоқ тұлғалар

Шет ел азаматтары

Шектеу əрекеті бар актілер
(Семей ядролық полигоны

жəне т.б.)

Дипломатиялық иммунитеті бар тұлғалар қылмыстық жəне
əкімшілік жауапкершілікке тартатын ҚР нормативтік-

құқықтық актілерінің əрекетіне тартылмайды
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ҚҰҚЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ – құқық нормаларын қабылдау, өзгерту немесе жоюға бағытталған

мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың қызметі.

ҚҰҚЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ
ТҮРЛЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

ТҮРЛЕРІ

Мемлекеттік органдар мен
лауазымды тұлғалардың құқық

шығармашылығы

ФУНКЦИЯЛАРЫ

Халықтың тікелей құқық
шығармашылығы (референдум)

Заңнаманы жетілдіру

Заңнаманы өңдеу, қарама-
қайшылықтарды жою

Жергілікті (локалды) құқық
шығармашылық
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ҚҰҚЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҮРДІСТІҢ КЕЗЕҢДЕРІ

ЗАҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
БАСТАМА

ЗАҢ ЖОБАСЫН
ДАЙЫНДАУ

ЗАҢ ЖОБАСЫН
ТАЛҚЫЛАУ

ЗАҢДЫ ҚАБЫЛДАУ

ЗАҢДЫ ЖАРИЯЛАУ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ

61-бап

1. Заң шығару бастамасы құқығы Республика Президентіне, Парламент депутаттарына, Үкіметке тиесілі жəне тек
қана Мəжілісте жүзеге асырылады.

2. Республика Президентінің заңдар жобаларын қараудың басымдылығын белгілеуге, сондай-ақ осы жоба жедел
қаралады деп жариялауға құқығы бар, бұл Парламент заң жобасын енгізілген күннен бастап бір ай ішінде қарауға тиісті
екенін білдіреді. Парламент осы талапты орындамаса, Республика Президенті заң күші бар Жарлық шығаруға хақылы,
ол Парламент Конституция белгілеген тəртіппен жаңа заң қабылдағанға дейін қолданылады.

3. Парламент аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, мыналарға:

1) жеке жəне заңды тұлғалардың құқық субъектілігіне, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына, жеке жəне
заңды тұлғалардың міндеттері мен жауапкершілігіне;

2) меншік режиміне жəне өзге де мүліктік құқықтарға;

3) мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын ұйымдастыру мен олардың қызметінің,
мемлекеттік жəне əскери қызметтің негіздеріне;

4) салық салуға, алымдар мен басқа да міндетті төлемдерді белгілеуге;

5) республикалық бюджетке;

6) сот құрылысы мен сотта іс жүргізу мəселелеріне;

7) білім беруге, денсаулық сақтауға жəне əлеуметтік қамсыздандыруға;
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8) кəсіпорындар мен олардың мүлкін жекешелендіруге;

9) айналадағы ортаны қорғауға;

10) республиканың əкімшілік-аумақтық құрылысына;

11) мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты негізгі принциптер мен нормаларды
белгілейтін заңдар шығаруға хақылы.

4. Мəжіліс депутаттары қараған жəне жалпы санының көпшілік даусымен мақұлданған заң жобасы Сенатқа
беріледі, ол онда əрі кеткенде алпыс күннің ішінде қаралады. Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен
қабылданған жоба заңға айналады жəне он күннің ішінде Президенттің қол қоюына беріледі. Тұтас алғанда, Сенат
депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен қабылданған жоба Мəжіліске қайтарылады. Егер Мəжіліс депутаттары
жалпы санының үштен екісінің көпшілік даусымен жобаны қайтадан мақұлдаса, ол Сенатқа қайта талқылауға жəне
дауысқа салуға беріледі. Қайта қабылданған заң жобасын сол сессия барысында қайтадан енгізуге болмайды.

5. Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен заң жобасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар
Мəжіліске жіберіледі. Егер Мəжіліс депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен ұсынылған өзгертулермен
жəне толықтырулармен келіссе, заң қабылданды деп есептеледі. Егер Мəжіліс нақ сондай көпшілік дауыспен Сенат
енгізген өзгертулер мен толықтыруларға қарсы болса, Палаталар арасындағы келіспеушілік келісу рəсімі арқылы
шешіледі.

5 - 1. Мəжіліс депутаттары қараған жəне олардың жалпы санының кемінде үштен екісінің даусымен мақұлданған
конституциялық заң жобасы Сенатқа беріледі, онда алпыс күннен асырылмай қаралады. Сенат депутаттарының жалпы
санының кемінде үштен екісінің даусымен қабылданған жоба конституциялық заңға айналады жəне он күн ішінде
Республика Президентіне қол қоюға ұсынылады. Конституциялық заң жобасын тұтастай қабылдамауды Мəжіліс немесе
Сенат Палата депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырады.



30

Сенат депутаттары жалпы санының кемінде үштен екісінің даусымен конституциялық заң жобасына енгізілген
өзгерістер мен толықтырулар Мəжіліске жіберіледі. Егер Мəжіліс депутаттардың кемінде үштен екісінің даусымен
Сенат енгізген өзгерістермен жəне толықтырулармен келіссе, конституциялық заң қабылданды деп есептеледі.

Егер Мəжіліс, Сенат енгізген өзгерістер мен толықтырулар бойынша дауыс беру кезінде олармен депутаттардың
кемінде үштен екісінің даусымен келіспесе, онда палаталар арасындағы келіспеушіліктер келісу рəсімдері арқылы
шешіледі.

6. Мемлекеттік кірісті қысқартуды немесе мемлекеттік шығысты көбейтуді көздейтін заңдардың жобалары
Республика Үкіметінің оң қорытындысы болғанда ғана енгізілуі мүмкін. Республика Президентінің заң шығару
бастамасы тəртібімен Парламент Мəжілісіне енгізілген заңнамалық актілердің жобалары үшін мұндай қорытындының
болуы талап етілмейді.

7. Үкімет енгізген заң жобасының қабылданбауына байланысты Премьер-Министр Парламент Палаталарының
бірлескен отырысында Үкіметке сенім туралы мəселе қоюға хақылы. Бұл мəселе бойынша дауыс беру сенім туралы
мəселе қойылған сəттен бастап қырық сегіз сағаттан ерте өткізілмейді. Егер сенімсіздік білдіру туралы ұсыныс
палаталардың əрқайсысының депутаттары жалпы санының көпшілік даусын ала алмаса, заң жобасы дауысқа салынбай
қабылданды деп есептеледі. Алайда Үкімет бұл құқықты жылына екі реттен артық пайдалана алмайды.
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НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ

КОДИФИКАЦИЯ

ИНКОРПОРАЦИЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ

КОДЕКС

КОДИФИКАЦИЯЛЫҚ
АКТІЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ ЖАРҒЫ

ЕРЕЖЕ

ХРОНОЛОГИЯЛЫҚРЕСМИ

БЕЙРЕСМИ ПƏНДІК
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ИНКОРПОРАЦИЯ – нормалардың мазмұнын өзгертпей сала-салаға бөліп, алфавит бойынша, норманың шыққан
уақытына сəйкес жүйеге келтіру.

КОНСОЛИДАЦИЯ – нормативтік актілердің ішкі құрылысындағы кемшіліктерді, олқылықтарды, қайталауды
жою жолы, оларды біріктіріп, бір күрделі нормативтік актіге айналдыру.

КОДИФИКАЦИЯ – нормалардың мазмұнының ұқсастығына қарай жіктеп, ғылыми тұрғыдан салаға, тарауға,
тақырыпқа, баптарға бөліп, құқықтық нормалардың қолданылуын жеңілдету.

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ – əр елдің тарихи, ұлттық ерекшеліктеріне қарай, əдет-ғұрып, дəстүрінде қалыптасқан
құқықтық жүйелер.

ҚҰҚЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ – құқықтық нормалардың ішкі құрылымы жəне олардың дамуының, орындалуының
əдістері мен тəсілдері.

ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ – құқықтың өмірге келуімен оның жүйе-жүйеге бөлінуінің объективтік заңдылықтары.

ҚҰҚЫҚТЫҚ ИНСТИТУТ – бұл жүйеге бір-бірімен байланысты нормалардың жəне қоғамдық қатынастардың
ұқсастығына қарай реттеп-басқару.

ҚҰҚЫҚТЫҚ БӨЛІМ – бұл құқық саласының бір тарауындағы қатынастарды реттеп басқару.

ҚҰҚЫҚ САЛАСЫ – қоғамдағы барлық нормативтік актілерді жүйе-жүйеге, сала-салаға бөлу.

ҚҰҚЫҚ – салалық құқықтарды біріктіріп зерттеу, қолдану, пайдалану.
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ҚҰҚЫҚ САЛАСЫ

МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ

ƏКІМШІЛІК

ҚЫЛМЫСТЫҚ

АЗАМАТТЫҚ

ҚАРЖЫЛЫҚ

БАСҚАЛАРЫ

ІС-ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ

АЗАМАТТЫҚ ІС-
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС-
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

ҚОҒАМДЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ
БІР ТҮРІ БОЛАДЫ

ЖІГЕРЛІ СИПАТҚА ИЕ

ЕРЕЖЕГЕ СƏЙКЕС ҚҰҚЫҚ
НОРМАЛАРЫНЫҢ

НЕГІЗІНДЕ ПАЙДА БОЛАДЫ

ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН
ҚҰҚЫҚТАР МЕН

МІНДЕТТЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ

ТІКЕЛЕЙЖАЛПЫ

ЗАҢДЫҚ ФАКТҚҰҚЫҚ НОРМАСЫ

ҚҰҚЫҚТЫҚ СУБЪЕКТІЛІК

ПАЙДА БОЛУ САЛДАРЫНАН АНЫҚТАЛУ НЫСАНЫНЫҢ субъектілердің əрекетіне сай

жағымдықұқық жасаушы

жағымсыз

оқиға абсолютті

айқынəрекетқұқық тоқтатушы

құқық өзгертуші құқықтық
заңсыз

қылмыс заңдық факт

теріс қылық
заңдық əрекет
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАС ҚҰРАМЫ (ҚҰРЫЛЫМЫ, ЭЛЕМЕНТТЕРІ)

СУБЪЕКТІЛЕР МАЗМҰНЫОБЪЕКТІЛЕР

индивидтер ұйымдар материалдық
қажеттілік пəні

мен рухани
шығармашылық

қажеттілігі

субъектілік
құқық

заңдылық міндет

азаматтар мемлекеттік
органдар мүмкіндік əрекет міндетті əрекет

шетел
азаматтары

қоғамдық
ұйымдар

жеке мүліктік
емес құқықтар

міндетті əрекеттің
шарасы

мүмкін
əрекеттің
шарасы

басқарушының
қызығушылығы-

мен жүзеге
асырылады

азаматтығы
жоқ

тұлғалар

шаруашылық
субъектілер субъектілердің

əрекеттері

басқарушының
көзқарасын

қанағаттандырады

əрекеттердің
нəтижесі

жалпы
мемлекет

Мемлекетпен
қорғалады

орындалуы
мемлекетпен

ұйымдастырылады
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАС ТҮРЛЕРІ

ҚҰҚЫҚТЫҢ
САЛАЛАРЫНА САЙ

ҚҰҚЫҚТЫҢ
ФУНКЦИЯЛАРЫНА САЙ

СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ
НАҚТЫЛЫҒЫНА САЙ

ҚОРҒАУШЫЛЫҚКОНСТИТУЦИЯЛЫҚ АЙҚЫН

АБСОЛЮТТІКƏКІМШІЛІК РЕТТЕУШІЛІК

ҚЫЛМЫСТЫҚ

АЗАМАТТЫҚ

БАСҚАЛАРЫ
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ҚҰҚЫҚТЫ ІСКЕ АСЫРУ НЫСАНДАРЫ

ТІКЕЛЕЙ

САҚТАУ ОРЫНДАУ ПАЙДАЛАНУ ҚОЛДАНУ

ТИЫМ САЛУ
НОРМАЛАРЫ

МІНДЕТТЕУ
НОРМАЛАРЫ

БАСҚАРУШЫЛЫҚ
НОРМАЛАРЫ
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ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫН ТАЛҚЫЛАУДЫҢ
МІНДЕТТІЛІГІ МЕН ОНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ

ТАЛҚЫЛАУДЫ МІНДЕТТЕУДІҢ
ФАКТОРЛАРЫ

ЗАҢДЫҚ НОРМАНЫҢ
ЖАЛПЫ СИПАТЫ

ТАЛҚЫЛАУДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ

ЗАҢДЫҚ НОРМАЛАРДЫҢ
МƏНІН ТҮСІНУ

ЗАҢДЫҚ НОРМАЛАРДЫҢ
МƏНІН ТҮСІНДІРУ

(басқа тұлғаларға арналған
қызмет)

ЗАҢНАМАНЫҢ ҚАТЕЛІГІ
(логикалық, грамматикалық)
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ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫН ТАЛҚЫЛАУ

КІМ ҚАЛАЙ НƏТИЖЕ

ТАЛҚЫЛАУ
СУБЪЕКТІЛЕРІ

ТАЛҚЫЛАУ
АМАЛДАРЫ

ТАЛҚЫЛАУ
КӨЛЕМІ

ГРАММАТИКАЛЫҚ
(ТІЛДІК)

ƏРІПТІК
(АДЕКВАТТЫҚ)

МЕМЛЕКЕТТІК
ОРГАНДАР ЖƏНЕ

ЛАУАЗЫМДЫ
ТҰЛҒАЛАР

БАСҚА
ОРГАНДАР МЕН

АЗАМАТТАР

ресми бейресми ЖҮЙЕЛІЛІК ШЕКТЕУЛІ

казуалды əдетті ТАРИХИ ТАРАТЫЛЫМДЫ

ЛОГИКАЛЫҚнормативті кəсіби

ЗАҢДЫЛЫҚ
доктриналды

легалдыаутентикалық
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Заңдылық дегеніміз – құқық субъектілерінің мемлекеттің заңдарын дəл жəне қатаң орындау мен қадағалау, оларға
нұқсан келтіруге жол бермеу.

ЗАҢДЫЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ

ЗАҢНЫҢ
ЖОҒАРЫЛЫҒЫ

ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫНЫҢ
БҰЗЫЛҒАНЫНА БАРЛЫҚ

СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ
ЖАУАПТЫЛЫҒЫ

АЗАМАТТАРДЫҢ ЗАҢ
АЛДЫНДАҒЫ ТЕҢДІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТЕРРИТОРИЯСЫНДАҒЫ

ЗАҢДАРДЫҢ БІРЛІГІ



42

ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА – объективті дүние мен қоғамдық болмыстың адам санасында бейнеленуі

ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА ТҮРЛЕРІ

                                        ҚАРАПАЙЫМ                                                                        КӨПШІЛІКТІ

                                        КƏСІБИ                                                                                    ТОПТЫҚ

                                        ҒЫЛЫМИ                                                                                 ЖЕКЕ

ҚҰҚЫҚТЫҚ ИДЕОЛОГИЯ қоғамдағы құбылыстарды, қатынастарды құқық
тұрғысынан ғылыми жүйеге келтіру

ҚҰҚЫҚТЫҚ ПСИХОЛОГИЯ адамдардың құқыққа деген эмоциялары, сезімдері

ЖАЛПЫЛЫҒЫ БОЙЫНШАМАЗМҰНЫ БОЙЫНША
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ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРЛЕРІ

ҚОҒАМҒА ҚАУІПТІЛІК
ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ

ҚҰҚЫҚ НОРМАСЫН БҰЗУ
ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ

ҚЫЛМЫС ҚЫЛМЫСТЫҚ

АЗАМАТТЫҚ

ƏРЕКЕТ ƏКІМШІЛІК

ТƏРТІПТІК



44

ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ

ОБЪЕКТ ОБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫ

ЖАЛПЫ ƏРЕКЕТ ҚАЖЕТТІ
БАЙЛАНЫС

ЖАҒЫМСЫЗ
НƏТИЖЕ

РУЛЫҚ
ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПТІ

ҚҰҚЫҚҚА ҚАРСЫ
ТІКЕЛЕЙ

КІНƏЛІ

ЖАЗАЛАНЫМДЫ
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ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ

СУБЪЕКТ СУБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫ

КІНƏ МАҚСАТ СЕБЕП

НИЕТ АБАЙСЫЗДЫҚ

тура қылмыстық-құқықтық азаматтық-құқықтық

жанама қылмыстық салақтық дөрекілік

менмендік қылмыс жеңіл
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ЗАҢДЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

ПРИНЦИПТЕР ФУНКЦИЯЛАР ТҮРЛЕРІ НЕГІЗГІ БОСАТЫЛУ

тек кінəсі үшін
жауаптылық

айыптық қылмыстық рақымшылық

бұлтартпау құқықты қалпына
 келтіру

əкімшілік казус

заңдылық тəртіптік кешірім беру

материалдықəділеттілік

адамгершіліктік

мақсатқа лайықтылық
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ҚОСЫМША

Нормативтiк құқықтық актiлер туралы
1998 ж. 24 наурыздағы № 213-1 Қазақстан Республикасының Заңы

(2012.10.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

I-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) заң - аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-бабының 3-

тармағында көзделген түбегейлі принциптер мен нормаларды белгілейтін, Қазақстан Республикасының Парламенті, ал
Қазақстан Республикасы Конституциясы 53-бабының 3) тармақшасында көзделген жағдайларда Қазақстан
Республикасының Президенті қабылдайтын нормативтік құқықтық акт;

1-1) заң техникасы - нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу тəсілдерінің, талаптары мен қағидаларының
жиынтығы;

2) заңнамалық акт - конституциялық заң, Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық заң күші бар
жарлығы, кодекс, заң, Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығы, Қазақстан Республикасы
Парламентінің қаулысы, Сенат пен Мəжілістің қаулылары;

3) заңға тəуелді нормативтiк құқықтық актiлер - заңнамалық жəне өзге де сатысы бойынша жоғары тұрған
нормативтiк құқықтық актiлер негiзiнде жəне (немесе) орындау үшін жəне (немесе) одан əрі іске асыру үшін
шығарылатын, заңнамалық болып табылмайтын өзге де нормативтiк құқықтық актiлер;

4) заңнама - белгіленген тəртіппен қабылданған нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы;
5) кодекс - осы Заңның 3-1-бабында көзделген біртектес аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық

нормалар біріктіріліп, жүйеге келтірілген заң;
6) Конституциялық заң - Қазақстан Республикасы Конституциясында конституциялық деп аталған, Қазақстан

Республикасы Конституциясы 62-бабының 4-тармағында белгіленген тəртіппен қабылданатын заң;
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7) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімі - нормативтік құқықтық
актілердің реквизиттерін жəне осы актілер туралы ақпараттық-анықтамалық сипаттағы басқа да мəліметтерді қамтитын
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік есебінің бірыңғай жүйесі;

8) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі - олар туралы мəліметтер
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген нормативтік құқықтық
актілердің (өзгерістері мен толықтыруларын қоса) қағазға басылған мəтіндерінің жиынтығы;

9) Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заң - Қазақстан
Республикасы Конституциясы 62-бабының 3-тармағында белгіленген тəртіппен қабылданатын заң;

10) құқық нормасы - реттелетін қоғамдық қатынастар шеңберiнде көп мəрте қолдануға есептелген, жеке дара
айқындалмаған тұлғалардың тобына қолданылатын, тұрақты немесе уақытша сипаттағы жалпыға мiндеттi жүріс-тұрыс
қағидасы;

11) нормативтік құқықтық акт - референдумда қабылданған не уəкілетті орган немесе мемлекеттің лауазымды адамы
қабылдаған, құқықтық нормаларды белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, тоқтататын немесе тоқтата тұратын
белгіленген нысандағы жазбаша ресми құжат;

11-1) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімі - мемлекеттік органдардың осы Заңның 36-бабы 2-
тармағының 4) тармақшасында көрсетілген, Қазақстан Республикасының əділет органдарында мемлекеттік тіркеуден
өткен нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне деректемелері қамтылған жазбаша түрдегі тізбе;

12) нормативтік құқықтық актілердің ресми мəтіндерін кейіннен жариялау - Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне сəйкестік сараптамасынан өткен нормативтік құқықтық актілерді
баспа басылымында жариялау;

12-1) нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі - Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы
келетін, ескірген жəне сыбайлас жемқорлықты тудыратын құқық нормаларын анықтау, олардың іске асырылуының
тиімділігін бағалау мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасының жай-күйі туралы ақпаратты жинау, бағалау,
талдау, сондай-ақ оның даму динамикасын жəне қолданылу практикасын болжау бойынша тұрақты негізде жүзеге
асырылатын мемлекеттік органдардың қызметі;
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13) нормативтік құқықтық актінің деңгейі - нормативтік құқықтық актінің нормативтік құқықтық актілер
сатысындағы өзінің заң күшіне қарай алатын орны;

14) нормативтік құқықтық актіні ресми жариялау - нормативтік құқықтық актінің толық мəтінін ресми жəне
мерзімдік баспа басылымдарында жалпы жұрттың назарына салу үшін жариялау;

15) уəкілетті орган - Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, сондай-ақ сол органдар мен
лауазымды адамдардың құқықтық мəртебесін айқындайтын заңнамада белгіленген өз құзыретіне сəйкес нормативтік
құқықтық актілер қабылдауға хақылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары
(Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының
Үкіметі, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан
Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, орталық атқарушы органдар, жергілікті өкілді жəне атқарушы органдар,
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, өзге де мемлекеттік органдар);

16) уəкілетті ұйым - Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары əзірлеген жəне Қазақстан Республикасының
Парламентіне енгізуге жататын заң жобалары бойынша қазақ жəне орыс тілдеріндегі мəтіндердің тең түпнұсқалығы
бөлігінде ғылыми лингвистикалық сараптаманы жүзеге асыру жөнінде Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындайтын ұйым.

2-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
1. Заң актілері мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу мен табыс ету, қабылдау, тіркеу, күшіне енгізу,

өзгерту, толықтыру, олардың қолданылуын тоқтату немесе тоқтата тұру, оларды жариялау ерекшеліктері олардың
деңгейіне сəйкес, нормативтік құқықтық актілер қабылдайтын мемлекеттік органдардың қызметін реттейтін заң
актілерімен, осы органдардың құқықтық мəртебесін айқындайтын актілермен, соның ішінде олар туралы ережелермен
жəне олардың регламенттерімен, басқа да нормативтік құқықтық актілермен айқындалады, бұған Қазақстан
Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы тəртібімен Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісіне
енгізілетін заңнамалық актілердің жобаларына қатысты Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен
айқындалатын ерекшеліктер қосылмайды.
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2. Осы Заң Қазақстан Республикасы Конституциясын қабылдау, өзгерту жəне оның қолданылуын тоқтату тəртібін
реттемейді.

3. Осы Заңмен халықаралық шарттарды дайындау, жасасу, орындау жəне күшін жою тəртібі реттелмейді.
4. Осы Заңда заңдарға сəйкес қабылданған, бірақ осы Заңның 1-бабының 11) тармақшасында келтірілген талаптарға

сай келмейтін жəне құқықты іске асыру жəне құқық қолданушылық мəні бар нормативтік құқықтық актілерді, атап
айтқанда:

1) мемлекеттік емес ұйымдардың, оның ішінде қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
нормативтік актілерін;

2) уəкілетті орган болып табылмайтын мемлекеттік ұйымдардың нормативтік актілерін;
3) техникалық жəне технологиялық нормалар қамтылған нормативтік актілерді əзірлеу, табыс ету, қабылдау, күшіне

енгізу, қолдану, жариялау, өзгерту, толықтыру жəне олардың қолданылуын тоқтату тəртібі белгіленбейді.
Осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген нормативтік актілер құқық нормаларын камтымауға

тиіс.

3-бап. Нормативтік құқықтық актілердің негізгі жəне туынды түрлері
1. Нормативтік құқықтық актілер негізгі жəне туынды актілер болып бөлінеді.
2. Нормативтік құқықтық актілердің негізгі түрлеріне мыналар жатады:
1) Конституция, конституциялық заңдар, кодекстер, заңдар;
2) Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық Заң күші бар Жарлықтары; Қазақстан Республикасы

Президентінің Заң күші бар Жарлықтары; Қазақстан Республикасы Президентінің өзге де нормативтік құқықтық
Жарлықтары;

3) Қазақстан Республикасы Парламенті мен оның палаталарының нормативтік қаулылары;
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулылары;
5) Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау

комиссиясының жəне Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің нормативтік
қаулылары;
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6) Қазақстан Республикасының министрлері мен өзге де орталық мемлекеттік органдар басшыларының нормативтік
құқықтық бұйрықтары;

7) орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулылары;
7-1) 2007.27.07. № 315-III ҚР Заңымен алып тасталды
8) мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, əкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулылары, əкімдердің

нормативтік құқықтық шешімдері.
3. Нормативтік құқықтық актілердің туынды түрлеріне мыналар жатады:
1) регламент - қандай да бір мемлекеттік орган мен оның құрылымдық бөлімшелері қызметінің ішкі тəртібін

реттейтін нормативтік құқықтық акт;
1-1) техникалық регламент - Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сəйкес əзірленетін

жəне қолданылатын өнімдерге жəне (немесе) олардың өмірлік циклінің процестеріне қойылатын міндетті талаптарды
белгілейтін нормативтік құқықтық акт;

1-2) 2008.04.12. № 97-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
1-3) мемлекеттік қызметтер көрсету стандарты - мемлекеттік қызметтер көрсету процесінің, нысанының, мазмұны

мен нəтижесінің сипаттамасын қамтитын көрсетілетін мемлекеттік қызметке қойылатын талаптарды белгілейтін
нормативтік құқықтық акт;

1-4) мемлекеттiк қызмет көрсету регламентi - мемлекеттiк қызмет көрсету стандартының сақталуын қамтамасыз
етуге қойылатын талаптарды белгiлейтiн жəне орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдардың, олардың
ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының, лауазымды адамдардың, сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалардың
мемлекеттiк қызмет көрсету жөніндегі қызмет тəртiбiн айқындайтын нормативтiк құқықтық акт.

Мемлекеттік қызмет көрсету регламенті мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын орталық мемлекеттік жəне
жергілікті атқарушы органдардың, олардың ведомстволық бағыныстағы ұйымдары мен өзге де жеке жəне заңды
тұлғалардың іс-қимылының (өзара іс-қимылының) сипаттамасын да белгілейді;

1-5) мемлекеттiк қызметтер көрсету тiзiлiмi - көрсетілетін мемлекеттiк қызметтердi алушылар, олардың көрсетiлуiн
қамтамасыз ететiн орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдар мен ұйымдар көрсетіле отырып,
республикалық жəне жергiлiктi деңгейлерде көрсетiлетiн мемлекеттiк қызметтердiң үнемі жаңартылып отыратын
тiзбесiн жəне басқа да сипаттамаларды қамтитын нормативтiк құқықтық акт;
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4. Туынды түрлердегі нормативтік құқықтық актілер негізгі түрлердегі нормативтік құқықтық актілер арқылы
қабылданады немесе бекітіледі жəне олармен біртұтастық құрайды. Туынды түрдегі нормативтік құқықтық актінің
нормативтік құқықтық актілер сатысында алатын орны негізгі түрдегі актінің деңгейімен анықталады.

5. Орталық атқарушы органдар мен Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін
мемлекеттік органдардың аумақтық органдарының, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын, əкім
уəкілеттік берген жергілікті атқарушы органдардың нормативтік құқықтық актілер шығаруға құқығы жоқ.

6. Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар қабылдайтын жеке қолданылатын құқықтық актілер нормативтік
құқықтық актілер болып табылмайды.

3-1-бап. Қазақстан Республикасының кодекстерімен реттелетін қоғамдық қатынастар
Қазақстан Республикасының кодекстері:
1) бюджеттік;
2) азаматтық;
3) азаматтық іс жүргізу;
4) неке-отбасы;
5) экологиялық;
6) су;
7) жер;
8) орман;
9) салық;
10) кеден;
11) 2010.28.12. № 369-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
12) еңбек;
13) қылмыстық жазаларды орындауға байланысты;
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14) əкімшілік жауапкершілікке тартуға байланысты;
15) қылмыстық жауапкершілікке тартуға байланысты;
16) қылмыстық іс жүргізу ;
17) денсаулық сақтау саласы сияқты бір тектес аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттеу мақсатында

қабылданады.

4-бап. Нормативтік құқықтық актілер сатысы
1. Қазақстан Республикасы Конституциясының жоғары заң күші бар.
2. Конституцияны қоспағанда, өзге нормативтік құқықтық актілердің заң күшінің арақатынасы мынадай төмендей

беретін деңгейлерге сəйкес болады:
1) Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін Заңдар:
2) Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдары мен Қазақстан Республикасы Президентінің

Конституциялық заң күші бар Жарлықтары;
2-1) Қазақстан Республикасының Кодекстері;
3) Қазақстан Республикасының Заңдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар

Жарлықтары;
4) Қазақстан Республикасының Парламенті мен оның палаталарының нормативтік қаулылары;
5) Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары;
6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулылары;
7) Қазақстан Республикасының министрлері мен орталық мемлекеттік органдардың өзге де басшыларының

нормативтік құқықтық бұйрықтары, орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулылары, Қазақстан
Республикасы Орталық сайлау комиссиясының жəне Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп
комитетінің нормативтiк қаулылары;

7-1) 2007.27.07. №315-III ҚР Заңымен  алып тасталды (бұр.ред.қара)
8) мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, əкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулылары, əкімдердің

нормативтік құқықтық шешімдері.
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3. Төменгі деңгейдегі нормативтік құқықтық актілердің əрқайсысы жоғары деңгейдегі нормативтік құқықтық
актілерге қайшы келмеуге тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік
қаулылары аталған сатыдан тыс тұрады.

5. Əкімшілік-аумақтық бөліністер мəслихаттарының нормативтік құқықтық шешімдері, əкімдіктердің нормативтік
құқықтық қаулылары мен əкімдерінің нормативтік құқықтық шешімдерінің сатысы Қазақстан Республикасының
Конституциясымен жəне жергілікті мемлекеттік басқару туралы заң актілерімен белгіленеді.

6. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің нормативтік қаулылары тек Қазақстан Республикасының
Конституциясына ғана негізделеді жəне барлық өзге нормативтік құқықтық актілер оларға қайшы келуге тиіс емес.

5-бап. Нормативтік құқықтық актілердің тікелей қолданылуы
1. Егер нормативтік құқықтық актілердің өздерінде немесе оларды күшіне енгізу туралы актілерде өзгеше айтылмаса,

барлық нормативтік құқықтық актілер тікелей қолданылады.
2. Қолданысқа енгізілген нормативтік құқықтық актілерді қолдану үшін қандай да болсын қосымша нұсқаулар талап

етілмейді.
3. Егер нормативтік құқықтық актінің өзінде оның қандай да бір құқық нормасы қосымша нормативтік құқықтық акт

негізінде қолданылатындығы көрсетілсе, онда бұл норма негізгі жəне қосымша нормативтік құқықтық актіге сəйкес
қолданылады. Қосымша нормативтік құқықтық акт қабылданғанға дейін тиісті қатынастарды бұрын реттеп келген
нормативтік құқықтық актілер қолданылады.

6-бап. Əр түрлі нормативтік құқықтық актілердің құқық нормаларының қайшылықтары
1. Əр түрлі деңгейдегі нормативтік актілердің нормаларында қайшылықтар болған кезде неғұрлым жоғары

деңгейдегі актінің нормалары қолданылады.
2. Заңдар нормаларының Қазақстан Республикасы кодекстерінің нормаларымен алшақтығы болған жағдайларда олар

кодекстерге тиісті өзгерістер енгізілгеннен кейін ғана қолданылуы мүмкін.
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3. Бір деңгейдегі нормативтік құқықтық актілердің нормаларында қайшылықтар болған кезде қолданысқа кейінірек
енгізілген актінің нормалары қолданылады.

2-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫН ДАЙЫНДАУДЫ ЖОСПАРЛАУ

7-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарлары
1. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарлары бір жылға жасалатын ағымдағы жəне

неғұрлым ұзақ мерзімге жасалатын перспективалық жоспарлар болып бөлінеді.
Перспективалық жоспарларда неғұрлым маңызды нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ дайындау уақыты бір

жылдан астам мерзімге жоспарланатын нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу көзделеді.
2. Дайындау жоспарларында:
1) нормативтік құқықтық актінің деңгейін, нысаны мен реттеу мəнін бейнелейтін атауы;
2) дайындау мерзімдері;
3) жобаны əзірлеуге жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдар көрсетіледі.
3. Егер осы Заңда жəне басқа заңдарда өзгеше көзделмесе, нормативтік құқықтық актілерді дайындау жоспарларын

тиісті актілерді қабылдауға құзыретті мемлекеттік органдар жасайды жəне бекітеді.
4. Нормативтік құқықтық актілер жобаларын дайындау жоспарларын жасаған кезде мемлекеттік жəне өзге де

органдар мен ұйымдардың, оның ішінде ғылыми ұйымдардың ұсыныстары, сондай-ақ өзге де мүдделі тұлғалардың
ұсыныстары ескеріледі.

5. Нормативтік құқықтық актілер жобасын дайындау жоспарларын жасайтын жəне бекітетін мемлекеттік органдар
жоспарларға осы актілердің дайындалуын бейнелейтін басқа да көрсеткіштер енгізуі мүмкін.

6. Осы баптың талаптары Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы тəртібімен Қазақстан
Республикасы Парламентінің Мəжілісіне енгізілетін заңнамалық актілердің жобаларын дайындауға қолданылмайды.
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8-бап. Қазақстан Республикасының Президенті шығаратын нормативтік құқықтық актілерді дайындауды
жоспарлау

Қазақстан Республикасының Президенті шығаратын нормативтік құқықтық актілер жобаларын дайындауды
жоспарлаудың тəртібі мен нысандарын Қазақстан Республикасының Президенті белгілейді.

9-бап. Қазақстан Республикасы Парламентінің заң актілерін дайындауды жоспарлау
Қазақстан Республикасының Парламенті қабылдайтын заң актілерінің жобаларын дайындауды жоспарлаудың тəртібі

мен нысандарын Парламент пен оның палаталары Қазақстан Республикасының Конституциясы 61-бабының 3-
тармағында белгіленген өз құзыретіне сəйкес айқындайды.

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобасы жұмыстарын жоспарлау
1. Қазақстан Республикасы Үкіметі заң жобасы жұмыстарының перспективалық жəне жыл сайынғы жоспарларын

жасайды.
2. Жоспарлардың жобаларын Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі əзірлейді.
3. Үкіметтің заң жобалаушылық жұмыстарының жоспары Қазақстан Республикасының Президентімен келісіледі.

11-бап. 2011.01.04. №425-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

12-бап. Орталық атқарушы органдардың Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстан Республикасының
өзге орталық органдары құрамына кіретіндерінің де, кірмейтіндерінің де, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару органдарының нормативтік құқықтық актілерінің
жобаларын дайындауды жоспарлау ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының Қазақстан
Республикасы Үкіметі құрамына кіретіндерінің де, кірмейтіндерінің де, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік басқару
органдарының нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындауды жобалаудың ерекшеліктерін осы органдардың
əрқайсысы айқындайды.
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3-ТАРАУ. НОРМАТИВТIК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТIЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫН ƏЗIРЛЕУ ЖƏНЕ РЕСIМДЕУ

13-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердің жобаларын əзiрлеушілер
1. Президент Əкімшілігі, Үкімет, өзге де мемлекеттік органдар, олармен келісім бойынша ұйымдар жəне азаматтар

Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасына негізделген
Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі Басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы
Президентінің заң шығару бастамашылығы тəртібімен Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісіне енгізілетін
заңнамалық актілердің жобаларын əзірлеушілер бола алады.

Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының заң шығару бастамашылығы тəртібімен дайындалатын заң
жобаларының əзірлеушілері Парламент депутаттары болып табылады.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамашылығы тəртібімен Қазақстан Республикасы
Парламентінің Мəжілісіне енгізілетін заң жобаларын əзірлеу туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасы
Президентінің қарауына оның Əкімшілігі, Үкімет, орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі
басқару органдары, сондай-ақ ұйымдар жəне азаматтар енгізе алады.

3. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше
белгіленбесе, уəкілетті органдар өз бастамасымен немесе жоғары тұрған мемлекеттік органдардың тапсырмалары
бойынша əзірлейді.

4. Өзге де мемлекеттік органдар, ұйымдар жəне азаматтар нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жөнінде ұсыныс
енгізуге немесе мұндай актілердің бастамашылық жобаларын уəкілетті органдардың қарауына беруге құқылы. Уəкілетті
органдар оларды өздері əзірлейтін нормативтік құқықтық актілердің жобалары үшін негіз ретінде қабылдауы немесе
олардың одан əрі əзірленуін жəне жобалардың қабылдануын орынсыз деп тануы мүмкін.

14-бап. Нормативтiк құқықтық актінің жобасын əзiрлеу тəртібі
1. Нормативтiк құқықтық актінің жобасын əзiрлеушi уəкiлеттi орган жобаны дайындау жөніндегі жұмыс тобын

құрады немесе оны дайындауды жұмыс тобының функцияларын атқаратын өз бөлiмшелерiнiң бiрiне тапсырады.
Нормативтік құқықтық актінің жобасын дайындауға жобаны дайындайтын органның заң бөлiмшесi қызметкерлерiнiң
қатысуы мiндеттi.
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Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары заң жобасын дайындау жөніндегі жұмыс тобының жұмысына
кез келген сатыда қатысуға құқылы.

2. Заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтiк құқықтық жарлықтарының, Қазақстан
Республикасы Үкіметінiң нормативтiк құқықтық қаулыларының жобаларын, ал қажет болған жағдайда - басқа да
уəкiлеттi органдардың нормативтiк құқықтық актілерінiң жобаларын дайындауға əртүрлi білім салаларының мамандары,
ғылыми мекемелер мен ғылыми қызметкерлер, қоғамдық бiрлестiктердiң өкiлдерi тартылуы мүмкiн.

3. Бiр деңгейдегi уəкiлеттi органдардың заңға тəуелдi нормативтiк құқықтық актiлерінің жобаларын бiрнеше уəкiлеттi
орган əзiрлеуі, ал қажет болған жағдайда - қабылдауы мүмкiн.

Бiрнеше уəкiлеттi органның заңға тəуелдi нормативтiк құқықтық актiлерінің жобаларын олар осы Заңда көзделген
тəртiппен бiрлесiп əзiрлейдi жəне олар уəкiлеттi органдардың басшылары қол қоятын бiрлескен бұйрықтар немесе
қаулылар түрiнде қабылданады.

Бiрлескен нормативтiк құқықтық актiлердiң туынды түрлерi (осы Заңның 3-бабының 3-тармағы) туынды нормативтiк
құқықтық актiнi қабылдаған уəкiлеттi органдардың негiзгi нормативтiк құқықтық актілері арқылы бекiтіліп, онда
туынды актiнi қабылдауға арқау болған негiзгi нормативтiк құқықтық актiлер көрсетiледi.

Заңға тəуелді нормативтiк құқықтық актiлердi келiсудiң тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
4. Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамашылығы тəртібімен заңнамалық актінің жобасын

əзірлеу тапсырылған Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі немесе Қазақстан Республикасының өзге де
мемлекеттік органдары заңнамалық актінің жобасын əзірлеуді, егер Қазақстан Республикасының Президенті немесе
оның тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің Басшысы өзгеше мерзім белгілемесе, бір
ай мерзімде жүзеге асырады.

5. Мемлекеттік органдардың осы Заңның 36-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген нормативтік құқықтық
актілерін қоспағанда, егер осы актiлер жалпыға мiндеттi маңызға ие болса, азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарына қатысты болса немесе кəсiпкерлiк қызметтi реттесе, Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгi
нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша заң сараптамасын жүргiзедi.
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6. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгiленбесе, уəкiлеттi орган нормативтiк құқықтық
актінің жобасын дайындауды өзiне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік органдар мен ұйымдарға тапсыра алады
немесе бөлiнген бюджет қаражаты мен гранттарды осы мақсаттарға пайдалана отырып, шарттық негiзде мамандарға,
ғылыми мекемелерге, жекелеген ғалымдарға немесе олардың ұжымдарына, оның iшiнде шетелдiктерге де оны
дайындауға тапсырыс бере алады.

7. Уəкiлеттi орган нормативтік құқықтық актілердің балама жобаларын дайындауды бiрнеше мемлекеттік органдар
мен ұйымдарға тапсыруға немесе оларды əзiрлеудi шарттық негiзде, оның iшiнде конкурс бойынша бiрнеше ғылыми
мекемелерге немесе ғалымдарға тапсыруға құқылы.

8. Егер Қазақстан Республикасы заңнамалық актiсінің, Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтiк
құқықтық жарлығының, Қазақстан Республикасы Үкіметінiң нормативтiк құқықтық қаулысының дайындалып жатқан
жобасының құқық нормаларын іске асыру үшiн бір деңгейдегі немесе төменгі деңгейдегі нормативтік құқықтық
актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу қажет болса, онда нормативтік құқықтық актiнiң негiзгi түрінің
жобасымен бiр мезгiлде көрсетiлген өзгерістерімен жəне (немесе) толықтыруларымен бірге актiлердiң жобалары
дайындалуға немесе тиiстi органдарға осындай актiлер дайындау туралы тапсырмалар берiлуге тиiс.

9. Əзірленген заңдардың жобалары мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберіле отырып, бір мезгілде уəкілетті
органның интернет-ресурсында орналастырылады.

Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобалары
уəкілетті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастырылады.

15-бап. Жеке кəсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлердi əзiрлеудiң
жəне қабылдаудың ерекшелiктерi

1. Орталық мемлекеттік, жергілікті өкілді жəне атқарушы органдар жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін
қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасын сараптамалық қорытынды алу үшін, оның ішінде осы нормативтік
құқықтық актінің жобасын мүдделі мемлекеттік органдармен келесі əрбір келісу кезінде міндетті түрде түсіндірме
жазбаны қоса тіркей отырып, сараптамалық кеңестер арқылы жеке кəсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген
бірлестіктеріне жібереді.
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Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптамалық
қорытынды ұсыну үшін мемлекеттік органдар белгілейтін мерзім жоба жеке кəсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген
бірлестіктеріне түскен кезден бастап он жұмыс күнінен аз болмауға тиіс.

Нормативтік құқықтық актінің жобасына осы тармақтың екінші бөлігіне сəйкес мемлекеттік орган белгілеген
мерзімде сараптамалық қорытынды ұсынылмаған жағдайда нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз келісілді
деп есептеледі.

2. Жеке кəсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiнiң жобасына түсiндiрме
жазбада нормативтiк құқықтық актiнiң қолданысқа енгiзiлуiне байланысты жеке кəсiпкерлiк субъектiлерi
шығындарының азайғанын жəне (немесе) ұлғайғанын растайтын есептеулердің нəтижелерi қамтылуға тиiс.

3. Сараптамалық қорытындылар жеке кəсiпкерлiк субъектiлерінің аккредиттелген бiрлестiктерi мүшелерiнiң
жиынтық пiкiрiн бiлдiредi, ұсынымдық сипатта болады жəне нормативтік құқықтық акт қабылданғанға дейiн, оның
ішінде осы жобаны мүдделi мемлекеттiк органдармен кейінгі əрбiр келiсу кезiнде оның жобасына мiндеттi қосымша
болып табылады.

Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері сараптамалық қорытындыны қазақ жəне орыс
тілдерінде ұсынады.

4. Мемлекеттік орган сараптамалық қорытындымен келiскен жағдайда нормативтiк құқықтық актiнiң жобасына
тиiстi өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгiзедi.

Мемлекеттiк орган сараптамалық қорытындымен келiспеген жағдайда он жұмыс күні ішінде жеке кəсiпкерлiк
субъектiлерінің аккредиттелген бiрлестiктеріне келiспеу себептерiн негiздеп, жауап жiбередi, ол нормативтiк құқықтық
акт қабылданғанға дейiн оның жобасына мiндеттi қосымша болып табылады.

Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша
ескертпелері бар бір сараптамалық қорытынды ұсынған жəне осы бірлестік сараптамалық кеңестің отырысын өткізуді
табанды түрде талап еткен жағдайда, осындай отырыстың өткізілуі міндетті болып табылады.

Бұл ретте сараптамалық кеңестің отырысы сараптамалық кеңес мүшелерін тікелей шақыру арқылы не нақты уақыт
режимінде интернет-конференция өткізу арқылы өткізілуі мүмкін.
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5. Жеке кəсiпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтiк құқықтық актiнi қолданысқа енгізудiң
мерзiмдерi жеке кəсiпкерлiк субъектiсiне қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленетін талаптарға
байланысты жүзеге асыруға дайындалуы үшiн қажеттi мерзiмдердi негiзге ала отырып белгiленуге тиiс.

Нормативтiк құқықтық актiлерді қолданысқа енгізудiң тəртібі мен мерзiмдерi жеке кəсiпкерлiк субъектiлерiне залал
келтiрмеуге тиiс.

6. Осы бапта көзделген рəсiмдер жеке кəсiпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтiк құқықтық
актiлерді қабылдаудың мiндеттi шарты болып табылады.

7. Жеке кəсiпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлердің жобалары оларды тиiстi
органда немесе сараптамалық кеңестiң отырысында қарағанға дейiн, интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық
ақпарат құралдарында мiндеттi түрде жариялануға (таратылуға) тиiс.

16-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң жобасын мүдделi мемлекеттік органдармен жəне ұйымдармен келiсу
1. Нормативтiк құқықтық актiнiң дайындалған жобасы, ал қажет болған жағдайда - оны дамыту үшiн қабылданатын

басқа да нормативтiк құқықтық актiнiң жобасы мүдделi мемлекеттік органдармен жəне ұйымдармен келiсуге жiберiледi.
Мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды ұлғайтуды көздейтін нормативтік құқықтық
актілердің жобаларына қаржы-экономикалық есептеулер қоса беріледі.

Егер заң жобасында қамтылған құқық нормаларын іске асыру үшін заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді
қабылдау қажет болса (егер ондай қажеттілік болмаса, онда ол ілеспе хатта көрсетіледі), заң жобасына заңға тəуелді
нормативтік құқықтық актілердің жобалары қоса беріледі. Егер заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің жобасын
əзірлеу басқа мемлекеттік органның құзыретіне жататын болса, онда осы мемлекеттік орган заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актінің тиісті жобасын заң жобасын əзірлеуші мемлекеттік органға ұсынады.

2. Қазақстан Республикасының Президентi актілерінiң жобаларын жəне Қазақстан Республикасының Президенті
немесе Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары заң шығару бастамашылығы тəртібімен енгiзетiн заң
актілерінiң жобаларын қоспағанда, нормативтiк құқықтық актiлердiң жобалары мiндеттi түрде келісілуге тиiстi
мемлекеттік органдардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
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3. Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамашылығы тəртібімен дайындалған заңнамалық
актілердің жобалары, Қазақстан Республикасының Президенті немесе оның тапсырмасы бойынша Қазақстан
Республикасы Президенті Əкімшілігінің Басшысы айқындайтын жағдайларда Қазақстан Республикасының мүдделі
мемлекеттік органдарымен келісіледі.

4. Нормативтік құқықтық актінің жобасы келісілуге жіберілген мемлекеттік органдар мен ұйымдар, егер уəкілетті
орган өзгеше, неғұрлым қысқа мерзім белгілемесе, - оны алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде, ал Қазақстан
Республикасы Президентінің заң шығару бастамашылығы тəртібімен Қазақстан Республикасы Парламентінің
Мəжілісіне енгізілетін заңнамалық актілердің жобалары келісілген жағдайда, егер Қазақстан Республикасының
Президенті немесе оның тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің Басшысы өзгеше,
неғұрлым қысқа мерзім белгілемесе, он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде нормативтік құқықтық актінің жобасы
бойынша өз ескертпелері мен ұсыныстарын дайындауға немесе олардың жоқтығы туралы нормативтік құқықтық актінің
жобасын əзірлеген органға хабарлауға тиіс.

Мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ескертпелері кемшіліктерді жою жөніндегі
ұсыныстарды қамтуға, сондай-ақ оның құзыретіндегі мəселелерге тікелей қатысты болуға, негізделген жəне түпкілікті
болуға, жазбаша нысанда ұсынылуға тиіс.

5. Алынған ескертпелер бойынша нормативтік құқықтық актінің жобасын, қажет болған жағдайда, нормативтік
құқықтық актіні əзiрлеген орган пысықтайды, ал жұмыс тобы қабылданған жəне қабылданбаған ескертпелер туралы,
ескертпелердiң қабылданбау себептерi туралы анықтама жазады. Бұл анықтама жұмыс тобын құрған мемлекеттік
органға нормативтiк құқықтық актінің жобасымен бiрге берiледi.

6. Жұмыс тобын құрған мемлекеттік орган нормативтік құқықтық актінің жобасына жұмыс тобымен бiрлесiп
талқылануға тиiсті өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуi немесе нормативтік құқықтық актінің жобасын жұмыс
тобына пысықтауға қайтаруы мүмкiн.

17-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң реквизиттерi
Нормативтiк құқықтық актiлердiң мынадай реквизиттерi болуға тиiс:
1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
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2) актiнiң нысанын көрсету: Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; Қазақстан Республикасы
Президентінің конституциялық заң күшi бар жарлығы; Қазақстан Республикасының кодексі; Қазақстан
Республикасының заңы; Қазақстан Республикасы Президентінің заң күшi бар жарлығы; Қазақстан Республикасы
Парламентiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының қаулысы; Қазақстан Республикасы
Парламентi Мəжілісінің қаулысы; Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкіметінiң
қаулысы; министрдің бұйрығы; орталық мемлекеттік орган басшысының бұйрығы; орталық мемлекеттік органның
қаулысы; мəслихаттың шешiмi; əкiмдiктiң қаулысы; əкiмнiң шешiмi; осы Заңда көзделген нормативтік құқықтық актінің
өзге де нысаны;

3) осы нормативтiк құқықтық актінің реттеу нысанасын бiлдiретiн тақырып;
4) нормативтiк құқықтық актiнiң қабылданған жерi мен жылы, күнi, айы;
5) нормативтiк құқықтық актiнiң тiркеу нөмiрi;
6) нормативтiк құқықтық актiге қол қоюға уəкiлеттік берiлген адамның немесе адамдардың қолтаңбалары;
7) Қазақстан Республикасының əдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеуден өткен нормативтiк құқықтық актiлерде

нормативтiк құқықтық актiнiң мемлекеттік тiркелген күнi мен нөмiрiн көрсету;
8) елтаңбалы мөр.

18-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң құрылымы
1. Нормативтiк құқықтық актiнiң негізгі құрылымдық бөліктері құқық нормаларын қамтитын абзац, бөлік, тармақша,

тармақ жəне бап болып табылады.
Нормативтік құқықтық актінің бабының, тармағы мен тармақшасының ішінде бөлік - құқықтың қисынды аяқталған,

бас əріптен басталатын азат жол арқылы бөлініп көрсетілген жеке нормасы болуы мүмкін.
Мəтіннің мағыналық жағынан тұтас, бірінші жолда азат жол арқылы бөлініп көрсетілетін жəне кіші əріппен

басталатын бөлігі, бөліктің бас əріппен басталатын бірінші абзацын қоспағанда, абзац деп саналады. Абзацтар (бөліктің
бірінші жəне соңғы абзацтарынан басқасы) нүктелі үтірмен аяқталады.

Заңнамалық актілер, əдетте, «бап» деген атауы бар баптардан тұрады, олар бөлікті, тармақты, тармақшаны жəне
абзацты қамтуы мүмкін.
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Өзге де нормативтiк құқықтық актiлер олардың атауы «тармақ» деген сөзбен жазылмайтын тармақтардан тұрады,
олар тармақшаларды, бөліктерді, абзацтарды қамтуы мүмкін.

2. Көлемi қомақты нормативтiк құқықтық актiлердiң мазмұны жағынан жақын баптары (тармақтары) тарауларға
бiрiктiрiлуi мүмкiн. Мазмұны жағынан жақын бiрнеше тарау - бөлiмдерге, ал бөлiмдер нормативтiк құқықтық актiнiң
бөлiктерiне бiрiктiрiлуi мүмкiн. Көлемi үлкен тараулар мен бөлімдерде тиісінше параграфтар жəне кіші бөлімдер бөлiніп
көрсетілуі мүмкiн.

Нормативтік құқықтық актілердегі параграфтар мен кіші бөлімдер тиісінше «параграф» жəне «кіші бөлім» деген
сөздермен белгіленеді.

3. Кодекс, əдетте, «бөлік» деген сөзбен жазылмайтын бөліктерге бөлінетін баптардан тұрады, олар араб
цифрларымен нөмірленеді.

4. Нормативтiк құқықтық актiнiң əрбiр тармағы, бабы, параграфы, тарауы, кіші бөлімі жəне бөлімі араб цифрларымен
нөмiрленедi. Нормативтiк құқықтық актiнiң баптары, тараулары, бөлімдері жəне бөліктері тұтастай нөмірленеді.
Нормативтiк құқықтық актiнiң əрбір тарауындағы параграфтар жəне əрбір бөлімдегі кіші бөлімдер дербес нөмірленеді.

5. Тармақтардағы тармақшалар жəне баптардағы тармақтар тиісінше дербес нөмірленеді. Тармақтардағы
тармақшалардың нөмірленуі жақшамен жабылған араб цифрларымен мынадай түрде белгіленеді: 1), 2), 3) жəне одан əрі
қарай.

6. Заңды қабылдаудың мақсаттарын жəне оның алдында тұрған негізгі міндеттерді түсiндiру қажет болған
жағдайларда құқық нормаларын жазудың алдынан кiрiспе бөлiм (кіріспе) берiледi.

Кiрiспе бөлiм (кіріспе) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар
енгізу туралы заң жобаларында жазылмайды.

7. Нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларды нақтылау қажет болған жағдайда,
онда олардың мəнiн түсiндiретiн бап (тармақ) берiледi. Қазақ тіліндегі нормативтік құқықтық актідегі терминдер мен
анықтамалар əліпбилік ретпен орналастырылады. Орыс тіліндегі нормативтiк құқықтық актiдегі терминдер мен
анықтамалар қазақ тілінде жазылған ретпен сəйкес келуге тиіс.
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Нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар біртектес қоғамдық қатынастарды
реттейтін жоғары деңгейдегі нормативтік құқықтық актіде қолданылатын терминдер мен анықтамаларға сəйкес келуге
тиiс.

8. Нормативтік құқықтық актінің құрылымдық бөлігі тиісті нұсқауларды нормативтік құқықтық актінің мəтінінде
құқық нормасының мағынасына нұқсан келтірмей жазу мүмкін болмаған кезде ескертпемен толықтырылуы мүмкін.

9. Пайдалануға ыңғайлы болуы үшін нормативтiк құқықтық актiнiң əрбiр тарауы, бөлiмі, бөлiгі, сондай-ақ тараудың
параграфы мен бөлiмнің кіші бөлiмінің тақырыптары болуға тиiс.

Заңнамалық актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы заңнамалық актілерді қоспағанда,
заңнамалық актілер баптарының тақырыптары болуға тиіс.

Нормативтік құқықтық акт бөліктерінің, бөлімдерінің, кіші бөлімдерінің, тарауларының жəне параграфтарының
тақырыптары алдыңғы мəтіннен - екі, ал келесі мəтіннен бір жоларалық интервалмен бөлінеді.

10. Кодекстiң құрылымына мазмұн кіреді.
11. Нормативтік құқықтық актінің құрылымына қосымшалар енгізілуі мүмкін.

19-бап. Нормативтiк құқықтық акт мəтiнiнiң мазмұны мен жазылу стиліне қойылатын талаптар
1. Мемлекеттік органдардың қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеу саласындағы құзыретi, функциялары мен

мiндеттерi Қазақстан Республикасының əкімшілік рəсімдер туралы заңнамасына сəйкес нормативтік құқықтық актілерде
мемлекеттік басқару деңгейi бойынша аражігі айқын ажыратылып белгiленуге тиiс.

Мемлекеттік органдардың типтік функцияларын айқындау жөніндегі əдістемелік ұсынымдарды Қазақстан
Республикасының Үкіметі қабылдайды.

2. Нормативтік құқықтық актінің мəтіні бірыңғай қаріппен басылуға тиіс.
3. Нормативтiк құқықтық актiнiң мəтiнi əдеби тіл нормалары, заң терминологиясы жəне заң техникасы сақтала

отырып жазылады, оның ережелері барынша қысқа болуға, нақты жəне əртүрлі түсіндіруге жатпайтын мағынаны
қамтуға тиіс. Нормативтік құқықтық актінің мəтінінде мағыналық жəне құқықтық жүктемесі жоқ декларативтік
сипаттағы ережелер қамтылмауға тиіс.
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Көнерген жəне көп мағыналы сөздер мен сөз орамдарын, эпитеттердi, метафораларды қолдануға, сөздердi қысқартуға
жол берiлмейдi. Нормативтік құқықтық актінің құрылымдық бөлігінде жазылған құқық нормасы дəл осы актінің басқа
құрылымдық бөліктерінде қайталап жазылмайды.

4. Нормативтік құқықтық актілердегі тапсырмалар мемлекеттік органдардың не, қажет болғанда, олардың
басшыларының атына жолдануға тиіс.

Тапсырма беруші адамға бағынысты емес мемлекеттік органдарға қатысты нормативтік құқықтық актілердегі
тапсырмалар ұсынымдық нысанда не олармен келісім бойынша жазылуға тиіс. Келісілген жағдайда мемлекеттік
органның атауынан кейін «(келісім бойынша)» деген белгі көрсетіледі.

5. Нормативтік құқықтық актінің мəтінінде мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың атаулары ресми атауына
сəйкес толық жəне бүкіл мəтін бойынша бірізді жазылуға тиіс.

Нормативтік құқықтық акт мəтінінің қарапайым жəне ықшам болуын қамтамасыз ету мақсатында нормативтік
құқықтық акт мəтінінің өзінде қысқартудың не аббревиатураның мағынасын таратып жаза отырып, мемлекеттік
органдар мен өзге де ұйымдардың атауларын қысқартуға жол беріледі.

6. Нормативтік құқықтық актілердің мəтінінде абзацтарды дефистермен немесе өзге де белгілермен белгілеуге,
жекелеген сөздер мен сөз тіркестерін ерекшелеп жəне астын сызып көрсетуге жол берілмейді.

20-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерде басқа нормативтiк құқықтық актiлердiң құрылымдық бөліктеріне
сiлтеме жасау, нормативтiк құқықтық актiлердің құрылымдық бөліктерінде осындай актілердің басқа
құрылымдық бөліктеріне сiлтеме жасау. Нормативтiк құқықтық актiлерде басқа нормативтiк
құқықтық актiлердiң құрылымдық бөліктерін келтіру

1. Қажет болған жағдайда нормативтік құқықтық актілерде жоғары деңгейлердегі нормативтік құқықтық актілердің
құрылымдық бөліктеріне сілтемелер жасалуы, сондай-ақ осындай актілерге сілтеме жасала отырып, жоғары деңгейдегі
нормативтік құқықтық актілерден жекелеген құқық нормалары келтірілуі мүмкін.

2. Нормативтік құқықтық актінің құрылымдық бөліктерінде оның басқа құрылымдық бөліктеріне сілтемелер жасауға
құқық нормаларының өзара байланысын көрсету не қайталауды болғызбау қажет болатын жағдайларда ғана жол
беріледі.
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3. Жолдарға жəне сөйлемдерге сілтеме жасау кезінде олардың нөмірленуі реттік сан есімдермен (жазумен)
белгіленеді.

4. Нормативтік құқықтық актінің мəтінінде құрылымдық бөлікке сілтеме оның рет нөмірін жазумен немесе
цифрлармен (оларды белгілеу үшін сын есімдерді пайдалануға жол берілмейді) көрсету арқылы келтіріледі.

5. Нормативтік құқықтық актіге сілтеме жасау кезінде келесі кезектілігімен оның тақырыбы, қабылданған күні,
тіркеу нөмірі жəне осы нормативтік құқықтық актінің нысаны көрсетіледі.

Заңнамалық актілерге сілтеме жасау кезінде, Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлықтарын
қоспағанда, олар тіркелген нөмірлерді көрсету талап етілмейді.

6. Егер нормативтік құқықтық актінің мəтінінде бір нормативтік құқықтық актіге екі жəне одан артық сілтемелер
қатарынан келтірілсе, онда осы нормативтік құқықтық актінің толық тақырыбы оған кейіннен сілтеме жасала отырып,
бір рет (мəтінде бірінші аталған кезде) көрсетіледі.

7. Егер нормативтік құқықтық актіде қосымшаларға сілтемелер болса, онда, нормативтік құқықтық актіге бір
қосымша болатын жағдайды қоспағанда, нормативтік құқықтық актінің мəтінінде олардың аталу тəртібімен берілетін
қосымшалардың нөмірлері көрсетіледі.

21-бап. Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы нормативтік
құқықтық актілерді ресімдеу

1. Заңдарды қоспағанда, нормативтік құқықтық актіге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуді көздейтін
нормативтік құқықтық актінің тақырыбында актінің нысанына, қабылданған күніне, тіркеу нөміріне жəне тақырыбына
сілтеме қамтылуға тиіс.

Нормативтік құқықтық актіге немесе нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер жəне толықтырулар енгізуді
көздейтін нормативтік құқықтық актінің тақырыбында бірінші кезекте «өзгерістер» немесе «өзгеріс» деген сөз
көрсетіледі.

2. Заңнамалық актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы заңнамалық акт жобасының мəтінінде
аталған заңнамалық актілердің тақырыбы, қабылданған жылы, күні, айы, сондай-ақ жақшада - олардың алғашқы
жарияланған жылы, нөмірі жəне құжаты, ал оларға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда
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«Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы» жинағында тиісті заңнамалық актінің жарияланған жылы,
нөмірі жəне құжаты не, егер заңнамалық акт аталған жинақта жарияланбаса, осы Заңға сəйкес ресми жарияланымның
өзге де дереккөзі көрсетіледі.

Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық акт
жобасының мəтінінде аталған нормативтік құқықтық актілердің тақырыбы, қабылданған жылы, күні, айы, тіркеу нөмірі,
сондай-ақ егер олар «Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы»
жəне «Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері
жинағы» жинақтарында жарияланған жағдайда, жақшада аталған жинақтардағы олардың алғашқы жарияланған жылы,
нөмірі жəне құжаты көрсетіледі.

Мемлекеттік тіркеуден өткен нормативтік құқықтық актіге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы
нормативтік құқықтық актінің мəтінінде оның Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген
нөмірі қосымша көрсетіледі.

3. Үш жəне одан да артық нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген кезде
жекелеген қосымшалармен ресімделетін тізбелер жасалады.

Көрсетілген талап заңнамалық актілерге қолданылмайды.
4. Сол бір нормативтік құқықтық актіге енгізілетін барлық өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар бір тармақпен

немесе тармақшамен көзделеді. Өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілер
олардың заң күшінің арақатынасына қарай, сондай-ақ олардың қабылданған (шығарылған) күні бойынша
хронологиялық тəртіппен орналастырылады.

Қабылданған сол бір күннің шегінде нормативтік құқықтық актілер олардың тіркеу нөмірлеріне немесе ресми
жарияланым дереккөздеріндегі құжаттардың нөмірлеріне сəйкес көрсетіледі.

5. Нормативтік құқықтық актінің құрылымдық бөлігіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу кезінде ондай
құрылымдық бөлік жаңа редакцияда жазылады.

Осы тармақтың талаптары Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізілген заң жобаларын қарау кезінде
қолданылмауы мүмкін.
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6. Жаңа құрылымдық бөліктер, сондай-ақ қосымшалар нормативтік құқықтық актінің мəтініне дəл сондай соңғы
құрылымдық бөліктерден кейінгі рет нөмірлерімен немесе дəл сондай құрылымдық бөліктер арасына нормативтік
құқықтық актінің өздері соңынан келетін сол құрылымдық бөліктерінің нөмірлерін қайталайтын қосымша нөмірлермен
енгізіледі, мысалы: 2-1, 2-2-тармақтар; 8-1), 8-2) тармақшалар; 5-1-бөлім; 3-1, 3-2, 3-3-қосымшалар.

Егер нормативтік құқықтық акт қосымшамен толықтырылса, нормативтік құқықтық актінің мəтініне нормативтік
құқықтық актіні қосымшамен немесе нормативтік құқықтық актінің туынды түрімен толықтыру туралы тармақ
(тармақша) енгізіледі.

7. Құпиялылық белгісі немесе «Қызмет бабында пайдалану үшін», «Баспасөзде жарияланбайды», «Баспасөзге
арналмаған» деген белгілері бар нормативтік құқықтық актілер тізбеге олардың тақырыбы көрсетілместен енгізіледі.

8. Нормативтік құқықтық актінің мəтініне нормативтік құқықтық акт мəтінінің жартысынан асатын көлемде
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген кезде, оның жаңа редакциясы қабылданады.

Заң жобаларын жаңа редакцияда ресімдеу кезінде көлемді айқындау бірлігі бап болып табылады.
Өзге де нормативтік құқықтық актіні жаңа редакцияда ресімдеу кезінде көлемді айқындау бірлігі тармақ болып

табылады.
Осы тармақтың талаптары Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізілген заңдардың жобаларын қарау кезінде

қолданылмайды.
21-1-бап. Нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп тану туралы нормативтік құқықтық

актілерді ресімдеу
1. Нормативтік құқықтық актінің қабылдануына байланысты нормативтік құқықтық актілер немесе олардың

құрылымдық бөліктері, егер олар жаңа нормативтік құқықтық актіге енгізілген құқық нормаларына қайшы келсе немесе
оларда қамтылса, күші жойылды деп танылады.

2. Жоғары деңгейдегі нормативтік құқықтық актінің күші жойылды деп танылған кезде, оны іске асыру үшін
қабылданған төменгі деңгейдегі нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылады.

Бұл талап жоғары деңгейдегі нормативтік құқықтық актінің жекелеген құқық нормаларын іске асыру үшін төменгі
деңгейдегі нормативтік құқықтық актілер қабылданып, одан сол құқық нормалары алып тасталған жағдайларда да
қолданылады.
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Күші жойылды деп танылуға жататын нормативтік құқықтық актілер олардың заң күшінің арақатынасына қарай,
сондай-ақ олардың қабылданған күні бойынша хронологиялық тəртіппен орналастырылады.

3. Заңнамалық актілердің күші жойылды деп тану туралы заңнамалық акт жобасының мəтінінде аталған заңнамалық
актілердің тақырыбы, қабылданған жылы, күні, айы, сондай-ақ жақшада - олардың алғашқы жарияланған жылы, нөмірі
жəне құжаты, ал оларға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, «Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы» жинағында тиісті заңнамалық актінің жарияланған жылы, нөмірі жəне құжаты не егер
заңнамалық акт аталған жинақта жарияланбаса, осы Заңға сəйкес ресми жарияланымның өзге де дереккөзі көрсетіледі.

Нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп тану туралы нормативтік құқықтық акт жобасының мəтінінде
аталған нормативтік құқықтық актілердің тақырыбы, қабылданған жылы, күні, айы, тіркеу нөмірі, сондай-ақ егер олар
«Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы» жəне «Қазақстан
Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағы» жинақтарында
жарияланған жағдайда, жақшада аталған жинақтардағы олардың алғашқы жарияланған жылы, нөмірі жəне құжаты
көрсетіледі.

Мемлекеттік тіркеуден өткен нормативтік құқықтық актінің күші жойылды деп тану туралы нормативтік құқықтық
актінің мəтінінде оның Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген нөмірі қосымша
көрсетіледі.

4. Нормативтік құқықтық актінің қабылдануына байланысты күші жойылды деп танылуға жататын нормативтік
құқықтық актілердің немесе олардың құрылымдық бөліктерінің тізбесі, не нормативтік құқықтық актінің өзінде немесе
оны қолданысқа енгізу тəртібі туралы актіде қамтылуға тиіс.

5. Нормативтік құқықтық актінің құрылымдық бөліктерінің күші жойылды деп танылған кезде ондай бөліктер алып
тасталады, бірақ олардың нөмірлері сақталады. Сақталған нөмірге нормативтік құқықтық актінің (немесе оның
құрылымдық бөлігінің) күші жойылды деп тану туралы нормативтік құқықтық актіге сілтеме қосылады. Сақталған
құрылымдық бөліктердің нөмірлері өзгермейді.

6. Егер нормативтік құқықтық актіде нормативтік құқықтық актінің көлемі бойынша үлкен бөлігінің күші жойылды
деп танылса, онда күші жойылды деп тануға арналған тізбеге өзінің заң күшін сақтайтын құрылымдық бөліктер туралы
ескертіліп, бүкіл нормативтік құқықтық акт енгізіледі.
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Егер нормативтік құқықтық актіде нормативтік құқықтық актінің көлемі бойынша кіші бөлігінің күші жойылды деп
танылса, онда күші жойылды деп тануға арналған тізбеге жаңадан қабылданған нормативтік құқықтық актіге қайшы
келетін құрылымдық бөліктер ғана енгізіледі.

Бұл жағдайларда нормативтік құқықтық актінің көлемі осы Заңның 21-бабының 8-тармағына сəйкес айқындалады.
7. Басқа нормативтік құқықтық актілердің құқық нормаларын қайталайтын жəне жаңа құқық нормаларын

қамтымайтын нормативтік құқықтық актілер де күші жойылды деп танылуға жатады.
8. Негізгі нормативтік құқықтық акті де, оған өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген нормативтік

құқықтық актілер (немесе олардың құрылымдық бөліктері) де күші жойылды деп танылуға жатады. Күші жойылды деп
танылуға жататын қандай да бір нормативтік құқықтық актінің немесе оның құрылымдық бөлігінің редакциясы бірнеше
мəрте өзгерген жағдайда, тізбеге негізгі нормативтік құқықтық актіге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізген
барлық нормативтік құқықтық актілер дербес тармақтар түрінде енгізіледі.

Көрсетілген талап заңнамалық актілерге қолданылмайды.
9. Егер нормативтік құқықтық актіде нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп тануды көздеген басқа

нормативтік құқықтық актінің немесе оның құрылымдық бөлігінің күші жойылды деп танылса, бұрын қабылданған
актілердің қолданысы қайта жаңғыртылмайды.

10. Күшіне енбеген нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп тануға болмайды. Қажет болған жағдайда
мұндай нормативтік құқықтық актілер қабылданбауы мүмкін.

11. Қолданылу мерзімі өткен нормативтік құқықтық актілер жəне нормативтік құқықтық актілердің құрылымдық
бөліктері күші жойылды деп танылуға жатпайды.

Егер нормативтік құқықтық актіде қолданылу мерзімі өткен құқық нормаларымен қатар күші жойылды деп танылуға
жататын құқық нормалары қамтылса, тізбеге бүкіл нормативтік құқықтық акт енгізіледі.

12. Егер нормативтік құқықтық актінің құрылымдық бөлігінде күші жойылды деп танылуға жататын қосымша
көрсетілсе, онда тізбеге осы құрылымдық бөлік қана енгізіледі, ал қосымша бөлек ескертілмейді.

Егер нормативтік құқықтық актінің құрылымдық бөлігінде қосымшаны бекітумен қатар өз күшін сақтайтын құқық
нормасы қамтылса, ал қосымша күші жойылды деп танылуға жатса, онда тармақ тізбеге қосымшаға қатысты бөлігінде
енгізіледі, ал қосымша бөлек ескертілмейді.
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13. Егер нормативтік құқықтық актінің жекелеген құрылымдық бөліктерінің күші толығымен, ал басқа құрылымдық
бөліктердің күші ішінара жойылуға жатады деп танылса, онда ең алдымен толығымен күші жойылды деп танылуға
жататын құрылымдық бөліктер көрсетіледі.

21-2-бап. Нормативтік құқықтық актілерге қосымшаларды ресімдеу
1. Қосымшалар нормативтік құқықтық актінің ажырамас бөлігі болып табылады.
2. Нормативтік құқықтық актіге берілетін графиктер, кестелер, схемалар, карталар, тізбелер жəне басқа да қосымша

құжаттар қажет болған жағдайда бөлек қосымшалармен ресімделеді.
3. Қосымшаның бірінші парағының жоғарғы оң жақ бұрышында қосымша соған сəйкес бекітілген нормативтік

құқықтық акт, актінің қабылданған күні жəне оның тіркеу нөмірі көрсетілуге тиіс.
4. Егер нормативтік құқықтық актіге бірнеше қосымша болған жағдайда, əрбір қосымшаның жоғарғы оң жақ

бұрышында оның рет нөмірі, сондай-ақ қосымша соған сəйкес бекітілген нормативтік құқықтық актінің түрі, актінің
қабылданған күні жəне оның тіркеу нөмірі көрсетіледі. Егер нормативтік құқықтық актіге қосымша біреу болса, онда ол
нөмірленбейді.

5. Құпиялылық белгісі немесе «Қызмет бабында пайдалану үшін», «Баспасөзде жарияланбайды», «Баспасөзге
арналмаған» деген белгілері бар нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу осы бапқа жəне Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

21-3-бап. Заңнамалық актiнiң жобасын Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Мəжілісiне енгізу жəне оны
Қазақстан Республикасының Парламентінен кері қайтарып алу

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабының 1-тармағына сəйкес заң шығару бастамашылығы құқығы
Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттарына, Қазақстан
Республикасының Үкіметіне тиесілі жəне ол тек қана Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Мəжілісiнде iске
асырылады. Заңнамалық актiнiң жобасы Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісіне қазақ жəне орыс тiлдерінде,
қағаз жəне электрондық жеткiзгіштер арқылы енгiзiледi.
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2. Заңнамалық актінің жобасы бойынша ұсынылатын материалдарда мынадай қосымшалар болуға тиiс:
1) жобаны дайындаған мемлекеттік органның немесе ұйымның атауы;
2) жобаны қабылдаудың қажеттігі негізделген, мақсаттары, міндеттері, негізгі ережелері кеңінен сипатталған

түсіндірме жазба, ал Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамашылығы тəртібімен Қазақстан
Республикасы Парламентінің Мəжілісіне енгізілетін заңнамалық актілердің жобалары үшін - арнайы жолдау;

3) жұмыс тобы құрылатын жағдайда оның құрамы;
4) Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын, Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару

бастамашылығы тəртібімен енгізілетін заңнамалық актілердің жобалары келісу рəсімінен өтпеген жағдайларды, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары заң шығару бастамашылығы тəртібімен заң жобасын енгізетін
жағдайларды қоспағанда, мүдделі мемлекеттік органдармен келісу парағы;

5) осы Заңның 22-бабына сəйкес ғылыми сараптаманың қорытындысы жəне бар болған жағдайда өзге де
сараптамалық қорытындылар;

6) егер заңнамалық актінің жобасы мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды ұлғайтуды
көздейтін болса, қаржы-экономикалық есептеулер, сондай-ақ, əдетте, статистикалық деректер, заңнамалық актiнi
қолданудың ықтимал экономикалық, əлеуметтiк, заңдық, экологиялық салдарларының болжамдары, бұған Қазақстан
Республикасы Президентінің заң шығару бастамашылығы тəртібімен Қазақстан Республикасы Парламентінің
Мəжілісіне енгізілетін заңнамалық актілердің жобалары қосылмайды.

Заңнамалық актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы заңнамалық актінің жобасына
заңнамалық актінің құрылымдық бөліктерінің қолданыстағы жəне енгізілетін өзгерістердің жəне (немесе)
толықтырулардың тиісті негіздемесі бар ұсынылып отырған редакциясының салыстырма кестесі ұсынылады.

3. Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары жəне Қазақстан
Республикасының Үкіметі өздері заң шығару бастамашылығы тəртібімен енгізген заңнамалық актінің жобасын
Қазақстан Республикасының Парламентінен оны қараудың кез келген сатысында кері қайтарып алуға құқылы.
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4-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫНА ҒЫЛЫМИ САРАПТАМА

22-бап. Ғылыми сараптаманың міндеттері
1. Нормативтік құқықтық актілердің реттейтін құқық қатынастарына қарай осы актілердің жобалары бойынша

ғылыми (сыбайлас жемқорлыққа қарсы, құқықтық, лингвистикалық, экологиялық, қаржылық жəне басқа да) сараптама
жүргізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізілетін нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша
олармен реттелетін құқықтық қатынастарға қарай ғылыми сараптама, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми
сараптама жүргізілуге міндетті, бұған заңнамалық актілердің жобалары Қазақстан Республикасы Президентінің заң
шығару бастамасы тəртібімен енгізіліп, онда ғылыми сараптама жүргзілмеуі мүмкін болатын жағдайлар қосылмайды.

2. Сондай-ақ мына нормативтік құқықтық актілердің:
1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық қаулыларының;
2) Қазақстан Республикасы министрлерінің жəне орталық мемлекеттік органдардың өзге де басшыларының

нормативтік құқықтық бұйрықтарының, орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулыларының жəне
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының нормативтік қаулыларының;

3) мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерінің, əкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулыларының,
əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерінің жобалары бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама
міндетті түрде жүргізілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарының, Қазақстан Республикасы
Конституциялық кеңесінің жəне Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының жобалары бойынша сыбайлас
жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізілмейді.

3. Қабылдау салдары экологиялық, оның ішінде радиациялық қауіпсіздікке, қоршаған ортаны қорғауға қатер төндіруі
мүмкін заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларына міндетті ғылыми экологиялық сараптама
жүргізілуге тиіс.

4. Сараптама:
1) жобаның сапасын, негізділігін, уақтылығын, құқыққа сыйымдылығын, Қазақстан Республикасының

Конституциясында бекітілген адам жəне азамат құқықтарының жобада сақталуын бағалау;
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2) нормативтік құқықтық актінің ықтимал тиімділігін айқындау;
3) жобаның нормативтік құқық тық акт ретінде қабылдануының ықтимал теріс салдарын анықтау үшін жүргізіледі.
5. Нормативтік құқықтық актілер жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптаманың негізгі

міндеттері:
1) құқықтық реттеудің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормалары мен

олқылықтарын анықтау;
2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың ықтимал жасалуы бөлігінде нормативтік құқықтық актінің

жобасын қабылдаудың салдарын бағалау;
3) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға тосқауыл қоятын нормативтік құқықтық актілер жобаларының

нормаларын ұсынымдар түрінде əзірлеу болып табылады.
6. Ғылыми сараптаманы жүргізу тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

23-бап. Сараптаманы жүзеге асыратын адамдар мен ұйымдар
1. Нормативтік құқықтық актілер жобаларының ғылыми сараптамасын тиісті бейімді ғылыми мекемелер мен жоғары

оқу орындары, қаралатын жобаның мазмұнына қарай ғалымдар мен мамандар арасынан тартылатын сарапшылар
жүргізеді. Сараптама жүргізу бір немесе бірнеше сарапшыға (сараптама комиссиясына) тапсырылуы мүмкін.

1-1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары əзірлеген жəне Қазақстан Республикасының Парламентіне
енгізуге жататын заң жобалары бойынша қазақ жəне орыс тілдеріндегі мəтіндердің тең түпнұсқалығы бөлігінде ғылыми
лингвистикалық сараптаманы уəкілетті ұйым жүргізеді.

2. Жоба бойынша мамандықтары əртүрлі сарапшылардың кешенді сараптамасы немесе əр түрлі сараптаманың дербес
түрлері, ал қажет болған жағдайда - қайталама сараптама жүргізілуі мүмкін.

3. Сарапшылар ретінде жобаны дайындауға тікелей қатыспаған ұйымдар мен адамдар тартылады.
4. Сарапшылар ретінде басқа мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан мамандар тартылуы мүмкін.
Жоба ғылыми сараптамадан өткізу үшін шетелдік жəне халықаралық ұйымдарға жіберілуі мүмкін.



76

24-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын сараптамаға жіберу кезіндегі бастамашылық
1. Нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптама жүргізу туралы шешімді:
1) жобаны заң шығару бастамасы тəртібімен Мəжіліске енгізетін Қазақстан Республикасының Президенті немесе

оның тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің Басшысы, Қазақстан Республикасы
Парламентінің депутаттары жəне Қазақстан Республикасының Үкіметі;

2) уəкілетті орган;
3) уəкілетті органның лауазымды адамдары немесе құрылымдық бөлімшелер, егер уəкілетті органның регламентімен

немесе басқа заңдармен осы адамдарға жəне құрылымдық бөлімшелерге мұндай құқық берілген болса, қабылдауы
мүмкін.

2. Нормативтік құқықтық актінің жобасы шарттық негізде дайындалатын жағдайларда (осы Заңның 14-бабының 6
жəне 7-тармақтары) жоба сараптамасы жобаға тапсырыс берушінің шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.

5-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІНІ ҚАБЫЛДАУ МЕН ОНЫ КҮШІНЕ ЕНГІЗУ ТƏРТІБІ

25-бап. Нормативтік құқықтық актілерді қабылдау тəртібін белгілеу
1. Нормативтік құқықтық актілерді қабылдау тəртібі Қазақстан Республикасының Конституциясымен жəне осы

Заңмен белгіленеді.
2. Нормативтік құқықтық актілердің əр алуан түрлерін қабылдау тəртібінің ерекшеліктері сонымен қатар:
1) кодекстер үшін - осы Заңмен.
Кодекстер, оларға өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бөлек

отырыстарында өз кезегімен қарау арқылы кемінде екі оқылымда қабылданады;
2) заңдар үшін - Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Қазақстан Республикасының Парламенті туралы,

Қазақстан Республикасының Президенті туралы, референдум туралы заң актілерімен, өзге де заң актілерімен, оның
ішінде Парламент пен оның палаталарының регламенттерімен;

2-1) Парламенттiң жəне оның палаталарының нормативтiк қаулылары үшiн - Қазақстан Республикасының
Конституциясымен, Қазақстан Республикасының Парламентi туралы заң актілерімен;
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3) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары үшін Қазақстан Республикасының Конституциясымен,
Қазақстан Республикасының Президенті туралы заң актісімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің осы
тəртіпті реттейтін актілерімен;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары үшін - Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Үкімет
туралы заң актісімен, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің актілерімен;

5) орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының Қазақстан Республикасы Үкіметі құрамына
кіретіндерінің де, кірмейтіндерінің де, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық
актілері үшін - Үкімет пен осы органдар туралы заң актілерімен, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне
Үкіметінің актілерімен, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарымен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің
осы органдардың қызметін реттейтін қаулыларымен;

6) Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің нормативтік қаулылары үшін - Қазақстан Республикасының
Конституциялық Кеңесі туралы заң актілерімен;

7) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары үшін - Қазақстан Республикасының соттары
туралы заңдармен;

8) Орталық сайлау комиссиясының (Референдум өткізу жөніндегі комиссияның) нормативтік қаулылары үшін -
сайлау жəне референдум туралы заң актілерімен;

8-1) 2007.27.07. № 315-III ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)
9) жергілікті өкілді жəне атқарушы органдардың нормативтік шешімдері үшін - осы органдар туралы заң актілерімен,

өзге де заң актілерімен, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің актілерімен айқындалады.
3. Уəкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiнi қабылдау жөніндегі құзыретi Қазақстан Республикасының

заңдарында тiкелей көзделген жағдайларда ғана уəкiлеттi органның осы актiнi қабылдауына жол берiледi.

26-бап. Нормативтік құқықтық актіні күшіне енгізу тəртібі
1. Нормативтік құқықтық актіні күшіне енгізу тəртібі нормативтік құқықтық актінің өзінде белгіленуі мүмкін.
2. Заңдарды, оның ішінде кодекстерді күшіне енгізу тəртібі заңдардың (кодекстердің) өзіне немесе жеке заңдармен

белгіленеді.
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27-бап. 2011.01.04. № 425-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)
28-бап. 2011.01.04. № 425-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

29-бап. Нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уəкілдік берілген адамдар
1. Нормативтік құқықтық актілердің ресми мəтіндеріне мынадай лауазымды адамдар:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, конституциялық заңдарына, кодекстеріне, заңдарына, Қазақстан

Республикасы Президентінің Жарлықтарына, оның ішінде Конституциялық заң немесе Заң күші бар Жарлықтарына -
Қазақстан Республикасының Президенті;

2) Қазақстан Республикасы Парламентінің қаулыларына Мəжілістің төрағасы;
3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларына - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі;
4) мəслихаттың шешімдеріне - мəслихат сессиясының төрағасы;
5) əкімдіктің қаулыларына, əкімнің шешімдеріне - əкім;
6) өзге де нормативтік құқықтық актілерге - оны қабылдаған (шығарған) органның басшысы қол қояды.
2. Негізгі түрдегі нормативтік құқықтық акт арқылы нормативтік құқықтық актінің туынды түрін қабылдаған

жағдайда (осы Заңның 3-бабының 4-тармағы) уəкілдік берілген адам негізгі түрдегі нормативтік құқықтық актіге ғана
қол қояды.

29-1-бап. Қабылданған нормативтік құқықтық актілерге қатысты құқықтық мирасқорлық
Нормативтік құқықтық актілерді қабылдау құқығы берілген мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылған жағдайда,

құқықтық мирасқорға өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді қабылдау құқығымен бірге нормативтік
құқықтық актілерді өзгерту, олардың қолданысын тоқтату жəне тоқтата тұру жөніндегі өкілеттіктер ауысады.
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6-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ ЖАРИЯЛАУ

30-бап. Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялаудың міндеттілігі
1. Барлық заңдар, Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар жарияланады.

Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің ресми
жариялануы оларды қолданудың міндетті шарты болып табылады.

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілер жинағы, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық
мемлекеттік органдарының актілер жинағы ресми басылымдар болып табылады.

2. Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялауды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен
конкурстық негізде мұндай құқық алған мерзімді баспа басылымдары да жүзеге асырады.

Нормативтік құқықтық актілердің мəтiндерiн кейiннен ресми жариялауды баспа басылымдары Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілейтін тəртіппен жəне олар жариялайтын мəтіндер Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне сəйкестік сараптамасынан өткізілген жағдайда жүзеге асырады.

Нормативтік құқықтық актілер мəтіндерінің кейіннен ресми жариялануының белгіленген тəртібінің сақталуын
бақылауды əділет органдары жүзеге асырады.

Нормативтік құқықтық актілердің мəтіндерін кейіннен ресми жариялауды жүзеге асыру құқығын беру тəртібі осы
баптың 1-тармағының екінші бөлігінде аталған, нормативтік құқықтық актілердің мəтіндерін кейіннен ресми жариялау
қажеттілігі туралы өз бетінше шешім қабылдайтын ресми басылымдарға қолданылмайды.

2-1. Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау олар күшіне енгеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге
асырылуға тиіс.

3. Құқық қолдану тəжірибесінде нормативтік құқықтық актілердің ресми жарияланымдары пайдаланылуы тиіс.
4. Нормативтік құқықтық актілердің бейресми жариялануына олар ресми жарияланғаннан кейін ғана жол беріледі.

31-бап. Заң актілерін ресми жариялау
1. Қазақстан Республикасының заң актілері Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысында, сондай-ақ осы

Заңның 30-бабында белгіленген тəртіппен басқа да баспа басылымдарында ресми жарияланады.
2. Заң актілерін ресми жариялау Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспа

басылымдарында ғана жүзеге асырылады.
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32-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулыларын ресми жариялау

1. Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары Қазақстан
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағында, сондай-ақ осы Заңның 30-
бабында белгіленген тəртіппен басқа да баспа басылымдарында ресми жарияланады.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын ресми
жариялау Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында ғана жүзеге
асырылады.

33-бап. Қазақстан Республикасы орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының
нормативтік құқықтық актілерін ресми жариялау

1. Орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілері осы Заңның 30-
бабында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік
органдарының актілер жинағында, сондай-ақ басқа да мерзімді баспа басылымдарында ресми жарияланады.

2. Орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерін ресми
жариялау Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында ғана жүзеге
асырылады.

3. Орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілері Қазақстан
Республикасының əділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялануға
жіберіледі.

4. Орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілері уəкілетті
мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында міндетті түрде жарияланады.
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34-бап. Мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін, əкімдіктердің нормативтік құқықтық
қаулылары мен əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін ресми жариялау

1. Мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін, əкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулылары мен
əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін ресми жариялау осы Заңның 30-бабында көзделген тəртіппен жүзеге
асырылады.

2. Мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін, əкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулылары мен
əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін ресми жариялау тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында
таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жүзеге асырылады.

3. Мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, əкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулылары жəне
əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдері Қазақстан Республикасының əділет органдарында мемлекеттік
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялануға жіберіледі.

4. Мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, əкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулылары жəне
əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдері уəкілетті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында міндетті
түрде жарияланады.

35-бап. Нормативтік құқықтық актілердің мазмұны толық жарияламауға жол бермеу
Мемлекеттік құпиялар жəне заңмен қорғалатын өзге де құпиялар бар нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда,

нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын ресми түрде толық жарияламауға жол бермейді.

35-1-бап. Орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің
жариялануын бақылау

1. Орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жариялануын бақылауды
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі мен оның аумақтық органдары жүзеге асырады.

2. Орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жариялануын бақылауды
жүзеге асыру тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.



82

7-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ УАҚЫТ, КЕҢІСТІК ЖАҒЫНАН ЖƏНЕ
ТҰЛҒАЛАР БОЙЫНША ҚОЛДАНЫЛУЫ

36-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердi күшiне енгізу жəне қолданысқа енгізу уақыты
1. Осы тармақтың екiншi бөлiгiнде көрсетiлген нормативтiк құқықтық актiлердi қоспағанда, нормативтiк құқықтық

актiлер оларға қол қойылғаннан кейiн күшiне енедi.
Осы Заңның 38-бабына сəйкес əдiлет органдарында мемлекеттік тiркелуге тиiс нормативтiк құқықтық актiлер

мемлекеттік тiркелген күннен бастап күшiне енедi.
2. Нормативтiк құқықтық актiлер мынадай мерзiмдерде:
1) Қазақстан Республикасының заң актілері, Қазақстан Республикасының Парламентi мен оның палаталарының

қаулыларын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтiк құқықтық жарлықтары, Қазақстан
Республикасы Үкіметінiң нормативтiк құқықтық қаулылары, егер актiнiң өзiнде немесе оларды қолданысқа енгізу
туралы актiлерде өзге мерзiмдер көрсетiлмесе - олар алғашқы ресми жарияланғаннан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң;

2) Қазақстан Республикасының Парламентi мен оның палаталарының қаулылары, Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының нормативтiк қаулылары, егер актiлердiң өзiнде өзге мерзiмдер көрсетiлмесе - алғашқы ресми жарияланған
күннен бастап;

3) Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң қаулылары оларды қабылдаған күннен бастап;
4) Қазақстан Республикасының министрлерi мен орталық мемлекеттік органдардың нормативтiк құқықтық

қаулылары, Орталық сайлау комиссиясының нормативтiк қаулылары, орталық мемлекеттік органдар ведомстволары
басшыларының нормативтiк құқықтық бұйрықтары, мəслихаттардың нормативтiк құқықтық шешiмдерi, сондай-ақ
əкiмдiктердiң нормативтiк құқықтық қаулылары мен əкiмдердiң нормативтiк құқықтық шешiмдерi, егер актiлердiң
өзiнде өзге мерзiмдер көрсетiлмесе олар қабылданған күннен бастап;

5) əділет органдарында мемлекеттік тіркелуге тиісті, осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген нормативтiк
құқықтық актiлер, егер актiлердiң өзiнде өзге мерзiмдер көрсетiлмесе - олар алғаш ресми жарияланғаннан кейiн
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
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3. Нормативтiк құқықтық актiлерде немесе оларды қолданысқа енгізу туралы актiлерде нормативтiк құқықтық
актiлердiң жекелеген бөлiмдерiн, тарауларын, баптарын, бөлiктерiн, тармақтарын, тармақшаларын жəне баптарының
абзацтарын қолданысқа енгізудiң тұтас алғанда бүкiл акт үшiн белгiленгеннен өзге мерзiмдерi көрсетiлуi мүмкiн.

4. Бұрын жауапкершiлiкке əкеп соқпаған iс-əрекеттер үшiн заңдық жауапкершiлiк көзделетiн не бұрынғымен
салыстырғанда неғұрлым қатаң жауапкершiлiк белгіленетiн нормативтiк құқықтық актiнi, бұл акт ресми
жарияланғаннан кейiн он күн мерзiм өткенге дейiн қолданысқа енгізуге болмайды.

4-1. Қызметтің жекелеген түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын бiлiктiлiк талаптарын жəне бiлiктiлiк талаптарына
сəйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін, сондай-ақ экспорты мен импорты лицензиялануға жататын жекелеген
тауарлар тiзбелерiн бекiтетiн нормативтiк құқықтық актiлер осы актiлер ресми жарияланғанынан кейiн жиырма бiр күн
мерзiм өткенге дейiн қолданысқа енгiзiлмейді.

5. Егер нормативтiк құқықтық актiнiң едəуiр көлемдi болуына байланысты оның мəтiнi мерзiмдi баспасөз
басылымының бiрнеше нөмiрiнде жарияланса, онда нормативтiк құқықтық актi мəтiнiнiң қорытынды бөлiгi жарияланған
күн ресми жарияланған күн болып есептеледi.

Нормативтiк құқықтық актiлер мерзiмдi баспасөз басылымдарында мемлекеттік тiлде жəне орыс тілінде бiр мезгiлде
жариялануға тиiс.

6. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты нормативтiк құқықтық актiлердi ресми
жариялау оларды қолданысқа енгізудiң мiндеттi шарты болып табылады.

7. Республиканың мемлекеттік құпияларын немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды қамтитын нормативтiк
құқықтық актiлер олардың қабылданған күнiнен бастап немесе актiнiң өзiнде көрсетiлген мерзiмдерде қолданысқа
енгiзiледi.

8. Барлық нормативтік құқықтық актілерде осы баптың нормалары ескеріле отырып, оларды қолданысқа енгізу
мерзімі көрсетілуге тиіс.
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37-бап. Нормативтік құқықтық актінің кері күші
1. Нормативтік құқықтық актінің күші оны күшіне енгізгенге дейін пайда болған қатынастарға қолданылмайды.
2. Нормативтік құқықтық актінің немесе оның бір бөлігінің кері күші оның өзінде немесе нормативтік құқықтық

актіні күшіне енгізу туралы актіде көзделген, сондай-ақ кейінгісі бұрын көзделген құқық бұзушылық үшін
жауапкершілікті жоятын немесе жұмсартатын жағдайлар осы баптың 1-тармағының ережелеріне кірмейді.

3. Жауапкершілікті белгілейтін немесе күшейтетін, азаматтарға жаңа міндеттер жүктейтін немесе олардың жағдайын
нашарлататын нормативтік құқықтық актілердің кері күші болмайды.

38-бап. Орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерін
олардың күшіне енгізілу шарты ретінде мемлекеттік тіркеу

1. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулыларын қоспағанда,
мемлекеттiк органдардың осы Заңның 36-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген, азаматтардың
құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты нормативтiк құқықтық актiлерi Қазақстан Республикасының
əдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелуге жатады. Мұндай тiркелу олардың күшiне енуінің қажеттi шарты болып
табылады.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу оларға мемлекеттік тіркеу нөмірін бере отырып, Нормативтік
кұқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне енгізу жолымен жүзеге асырылады.

Егер əдiлет органдарының шешiмiне белгiленген тəртiппен шағым жасалмаса, тiркелмеген нормативтiк құқықтық
актiлердiң заңдық күшi болмайды жəне оларды шығарған орган олардың күшін жоюға тиiс.

Нормативтiк құқықтық актiнiң осы тармақта белгiленген критерийлерге сəйкестiгiн Қазақстан Республикасының
Əдiлет министрлiгi жəне оның аумақтық органдары айқындайды.

2. Егер мемлекеттік тіркелуге тиісті нормативтік құқықтық акт:
1) азаматтардың заңда белгіленген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасаса;
2) жоғары тұрған деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерге қайшы келсе;
3) нормативтік құқықтық актіні шығарған органның құзыреті шегінен шығып кетсе;
4) егер келісу қажет болып, келісілмесе;
4-1) жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғаса жəне жеке кəсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген

бірлестіктері ұсынған сараптамалық қорытындылар түрінде қосымшалары болмаса;
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5) мемлекеттік тіркеу ережелерінде белгіленген тəртіпті, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуге жататын нормативтік
құқықтық актілердің жобаларын ресімдеу мен келісу тəртібін бұза отырып қабылданса, мұндай актіні тіркеуден бас
тартылуы мүмкін.

3. Мүдделі мемлекеттік орган мемлекеттік тіркелуге тиісті нормативтік құқықтық актіні тіркеуден бас тартылуына
сот тəртібімен шағымдануы мүмкін.

4. Нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу, келісу жəне мемлекеттік тіркеу ережесін Қазақстан Республикасының
Үкіметі белгілейді.

39-бап. Нормативтік құқықтық актінің қолданылу мерзімі
1. Егер актінің өзінде немесе оны күшіне енгізу туралы актіде өзгеше көзделмесе, нормативтік құқықтық акт

мерзімсіз қолданылады.
2. Бүкіл нормативтік құқықтық акт немесе оның жекелеген бөлігі (жекелеген бөліктері) үшін уақытша қолданылу

мерзімі белгіленуі мүмкін. Бұл жағдайда нормативтік құқықтық акт немесе оның бөлігі қандай мерзімде күшін
сақтайтыны көрсетілуге тиіс. Актіні шығарған орган бұл мерзім өткенге дейін актінің қолданылуын жаңа мерзімге
ұзарта алады немесе оған мерзімсіз сипат бере алады.

40-бап. Нормативтік құқықтық актінің қолданылуын тоқтата тұру жəне тоқтату
1. Нормативтік құқықтық актінің немесе оның жекелеген нормаларының қолданылуы белгілі бір мерзімге тоқтатыла

тұруы мүмкін. Нормативтік құқықтық актінің немесе оның жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтата тұру жеке
нормативтік құқықтық актімен жүзеге асырылады.

2. Нормативтік құқықтық акт (оның бөлігі немесе бөліктері) мынадай жағдайларда:
1) акт немесе оның бөлігі (бөліктері) қабылданған мерзім біткенде;
2) бұрын шығарылған нормативтiк құқықтық актінің, оның бөліктерінің (бөлігінің) ережелері қайшы келетін немесе

бұрын шығарылған актіні немесе оның бөлігін (бөліктерін) қамтитын жаңа нормативтік құқықтық акт қабылдағанда;
3) қабылданған акт Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген тəртіппен конституциялық емес деп

танылғанда;
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4) сол актіні қабылдаған орган немесе оны қабылдауға уəкілдік берілген өзге де орган актінің немесе оның бөлігінің
(бөліктерінің) күші жойылды деп танығанда өзінің қолданылуын тоқтатады.

3. Басқа нормативтік құқықтық актінің қолданылуын тоқтату немесе тоқтата тұру туралы нормативтік құқықтық
актіні жариялау осы Заңда көзделген тəртіппен жүзеге асырылады.

41-бап. Нормативтік құқықтық актілердің кеңістік жағынан қолданылуы
1. Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының

Үкіметі, орталық атқарушы жəне өзге де орталық уəкілетті органдар қабылдаған Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің қолданылу күші, егер нормативтік құқықтық актілердің өздерінде немесе оларды күшіне енгізу
туралы актілерде өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таралады.

2. Жергілікті өкілді жəне атқарушы органдар қабылдаған нормативтік құқықтық актілер тиісті аумақтарда
қолданылады.

42-бап. Нормативтік құқықтық актілердің тұлғалар бойынша қолданылуы
1. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші Қазақстан Республикасының азаматтары мен

заңды тұлғаларына, сондай-ақ оның аумағындағы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады, бұған заң
актілерінде жəне Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда көзделген жағдайлар қосылмайды.

2. Шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың дипломатиялық өкілдері мен мемлекеттік органдарының басқа да
кейбір қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері халықаралық шарттарда жəне
халықаралық құқықтың жалпы танылған принциптері мен нормаларында көзделген шектерде қолданылады
(дипломатиялық иммунитет).

43-бап. Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығын қамтамасыз ету шаралары
1. Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығы мынадай шаралар арқылы:
1) нормативтік құқықтық актіні Конституция мен заңға сəйкес келтіру;
2) нормативтік құқықтық актінің қолданылуын белгіленген тəртіппен тоқтата тұру;



87

2-1) нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингін жүргізу;
3) нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу кезінде заңдарға сəйкестігін тексеру арқылы қамтамасыз

етіледі.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясында жəне басқа да заң актілерінде белгіленген құзыретіне сəйкес

нормативтік құқықтық актілердің заңдылығын қамтамасыз ететін мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары
мыналар:

1) Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі;
2) соттар;
3) Қазақстан Республикасының Бас прокуроры жəне оған бағынысты прокурорлар;
4) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі жəне оның аумақтық органдары;
5) төмен тұрған органдар қабылдаған нормативтік құқықтық актілер жөнінен - мемлекеттік органдар.
6) өздері қабылдаған жəне (немесе) əзірлеуші болып табылатын заңнан туындайтын нормативтік құқықтық актілерге

қатысты - заңнан туындайтын тəуелді нормативтік құқықтық актілерді қабылдаған жəне (немесе) оларды əзірлеушілер
болып табылатын уəкілетті органдар.

43-1-бап. Нормативтiк құқықтық актілердің құқықтық мониторингi
1. Уəкілетті органдар өздері қабылдаған жəне (немесе) əзірлеуші болып табылатын нормативтiк құқықтық актiлердiң

құқықтық мониторингін жүзеге асыруға жəне оларға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу жəне олардың күші
жойылды деп тану жөніндегі шараларды уақтылы қабылдауға міндетті.

2. Нормативтiк құқықтық актiлердiң құқықтық мониторингiн жүргізу ережесін Қазақстан Республикасының Yкіметі
бекітеді.
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8-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ РЕСМИ ТҮСІНДІРУ

44-бап. Нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру реттері мен жағдайлары
1. Нормативтік құқықтық актілерде көмескіліктер мен əркелкі түсінушілік оларды қолдану тəжірибесінде

қайшылықтар анықталған реттерде нормативтік актіде қамтылған құқықтар нормаларға ресми түсіндіру берілуі мүмкін.
2. Нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру процесінде оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол

берілмейді.
3. Заң актілерінің нормалары Қазақстан Республикасы Конституциясының қағидаларына толық сəйкестікте

түсіндірілуге тиіс.
4. Заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің мағынасы оларды түсіндірген кезде заң актілеріне толық

сəйкестікте ашылуға тиіс.
5. Нормативтік құқтық актілердегі құқықтық нормалар іске асырылғанда, соның ішінде оларды қолданғанда, оларды

ресми түсіндірудің міндетті сипаты болады.

45-бап. Нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар
1. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі Конституция нормаларына ресми түсіндірме береді.
2. Заңға тəуелді актілердің ресми түсіндірмесін оларды қабылдаған (шығарған) органдар немесе лауазымды адамдар

береді.

9-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ ЖҮЙЕГЕ КЕЛТІРУ МЕН ЕСЕПКЕ АЛУ

46-бап. Нормативтік құқықтық актілерді жүйеге келтіру
1. Нормативтік құқықтық актілерді қабылдайтын мемлекеттік органдар осы актілердің есебін жүргізеді жəне оларды

жүйеге келтіреді, өздері қабылдаған актілердің бақылау даналарына жүргізіп, оларға ағымдағы өзгерістер мен
толықтырулардың бəрін уақтылы енгізіп отырады.

2. Мемлекеттік органдар өздері қабылдаған нормативтік құқықтық актілердің жинағын мезгіл-мезгіл шығарып
отырады не мұндай жинақтарды шығару туралы өзге мемлекеттік органдар мен ұйымдарға тапсырма береді.
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47-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң мемлекеттік есебi
1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң мемлекеттік есебiн Қазақстан Республикасы əділет органдары жүзеге асырады.

Мемлекеттік есеп мұндай актiлердi орталықтандыра жинақтауды, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық
актілерінiң мемлекеттік тiзiлiмiн, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінiң эталондық бақылау банкiн
жүргiзудi қамтиды.

Қазақстан Республикасы Үкіметі Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінiң мемлекеттік тiзiлiмiн,
Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінiң эталондық бақылау банкiн жүргiзу тəртібін айқындайды.

Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінiң мемлекеттік тiзiлiмiне енгізуге
жататын нормативтiк құқықтық актiлердiң қағазға басылған жəне электронды түрдегi, мемлекеттік органның мөрiмен
расталған немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған көшiрмелерiн Қазақстан Республикасы
əділет органдарына жiбередi.

2. Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлігі құқықтық ақпараттың бiрыңғай жүйесiн жасайды, министрлiктер мен
басқа да орталық мемлекеттік органдарға анықтамалық-ақпараттық жұмыста көмек көрсетедi.

48-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жариялылығы
Барлық уəкілетті органдар мүдделі адамдарға мемлекеттік құпиясы немесе заңмен қорғалатын құпиясы барларын

қоспағанда, қабылданған нормативтік актілермен танысуға рұқсат беруге міндетті.

Қазақстан Республикасының
Президенті Н. НАЗАРБАЕВ
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