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Қазақстан Еуропа
конвенциясына қосылады

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Суретті түсірген А.ДҮЙСЕНБАЕВ

Газдың ішкі нарықтағы
қажеттілігі артып келеді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің трағасы Олжас Бектеновті қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаевқа елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қабылданып жатқан шаралар жөнінде
баяндалды. Атап айтқанда, алты айда
1 200 сыбайлас жемқорлыққа қатысты
іс қозғалып, 750 лауазымды тұлғаның
қылмысы əшкереленді.
Президентке қылмыстық істерді
тергеу барысы жəне келтірілген
шығынды өтеу шаралары жөнінде
ақпарат берілді. Соның ішінде елден
заңсыз жылыстатылған қаржы активтерін
қайтару туралы да айтылды.
Олжас Бектеновтің хабарлауынша,
аталған шаралар аясында халықаралық
ынтымақтастықты кеңейту жұмыстары
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жалғасуда. Қазақстанның Еуропа
кеңесінің сыбайлас жемқорлық үшін
қылмыстық жауапкершілік жөніндегі
конвенциясына қосылуы, жемқорлардың
көлеңкелі табыстарын ашу ісіндегі тиімді
əдістердің бірі болмақ.
Бұдан бөлек, Президенттің тапсырмасына сəйкес Агенттік «Атамекен» ұлттық
кəсіпкерлер палатасымен бірлесіп, шенеуніктердің бизнеске заңсыз араласуын
болдырмау жөніндегі қорғау тетіктері
бойынша шаралар кешенін əзірледі.
Кездесу қорытындысы бойынша
Мемлекет басшысы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жұмысын күшейтуге қатысты бірқатар тапсырма берді.

РЕСМИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
зияткерлік меншік және мемлекет кепілдік берген заң кмегін
крсету салаларындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер
мен толықтырулар енгізілсін:
1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
(Ерекше бөлім):
1) 961-баптың 3-тармағы:
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) географиялық нұсқамалар;»;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) тауарлар шығарылған жерлердің атаулары;»;
2) 999-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
(Жалғасы 8-11-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ
КЕҢЕСІНІҢ ЖОЛДАУЫ
«Қазақстан Республикасындағы конституциялық
заңдылықтың жай-күйі туралы»
(2022 жылғы 20 маусымда Қазақстан Республикасы Парламенті
Палаталарының бірлескен отырысында жария етілді)
Қазақстан Республикасы Конституциясының 53-бабының 6) тармақшасына
сəйкес Конституциялық Кеңес Қазақстан Республикасының Парламентіне «Қазақстан
Республикасындағы конституциялық заңдылықтың жай-күйі туралы» Жолдауын (бұдан
əрі – КК жолдауы) ұсынады.
(Жалғасы 12-13-беттерде)

––––––––––––––––––
Бір жылдан соң елде газ
тапшылығы туындауы
мүмкін. Соған байланысты Президент ҚасымЖомарт Тоқаев шұғыл
түрде экспортқа кетіп
жатқан газдың басын
қайырып, ішкі нарыққа
бағыттауды тапсырды.
––––––––––––––––––
Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

Тұтыну өсті
Президент 2 млрд текше метр газды ішкі нарыққа
əкелу керек деп есептейді.
«Газ тұтыну көлемі
өте тез өсіп жатыр. Бұл
Алматы ЖЭО-2 мен ЖЭЛ3-ті газхимиялық кешенге
айналдыруға байланысты.
Келер жылы ішкі нарықта
газ тапшылығы болады деп
болжанып отыр. Үкіметке
«Теңіз» акционерлерімен бірлесіп 2 млрд текше метр газды экспорттан ішкі нарыққа
қайта бағыттау бойын ша
жұмыс істеуді тапсырамын»,
деді Қ.Тоқаев.
Осыған дейін Энергетика
министрі Болат Ақшолақов
елде газ тапшылығы 2025
жылға таман туындайды деген еді. Министрдің айтуынша, тау-кен металлургиялық
кəсіпорындардың көмірден
газға көшуі тапшылықты
жеделдетеді. 2017 жылдан
бері ішкі нарықта газ тұтыну
көлемі 4,8 млрд текше метрге – 13,8-ден 18,6 млн текше
метрге өскен. 2010 жылдары
ішкі тұтыну көлемі жылына
9 млрд текше метрді құраса,
2021 жылы бұл көрсеткіш
19 млрд текше метрге жеткен. Яғни екі есе өскен.
Министрдің сөзіне сүйенсек,

Коллажды жасаған Қонысбай ШЕЖІМБАЙ, «EQ»
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тапшылықты жою үшін
қолға алынатын негізгі шаралар – газ барлау, өндіру
жəне қайта өңдеуді қолға
алу керек. Сонымен қатар
жер қойнауын пайдаланушы инвесторлар үшін ынталандырушы баға ұсыну да
маңызды.

Өндіріс
мөлшері қанша?
Елде газға деген сұраныс
жыл санап күшейіп келеді.

Сарапшылардың пайымдауынша, 2030 жылға таман
газхимия кешенін дамыту
үшін кем дегенде 4 млрд
текше метр газ керек. Қазір
елдегі газдандыру деңгейі
58 пайызды құрап тұр.
Шығыс Қазақстан, Солтүстік
Қазақстан, Павлодар жəне
Ақмола облыстарында газдандыру деңгейі 1 пайызға
да жетпейді. Өнеркəсіптік
кəсіпорындар да газға тезірек
көшсек деп алақан ысқылап

отыр. Экологияны жақсарту жəне дизель отынына
деген жүктемені азайту мақсатында келешекте қоғамдық
транспортты да газға көшіру
мəселесі күн тəртібінде бар.
Дəл осы мақ саттың өзіне
жыл сайын 500 млн текше
метр газ керек деп есептейді
сала білгірлері. Əзірше осы
сұраныстың бəрін өтеп шығарлықтай газ жоқ.
(Соңы 5-бетте)

Президент Қатар экономикалық
форумына қатысады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23 маусымда Мемлекет басшысы Ақордада Қазақстан шахмат федерациясының кілдерімен және отандық танымал шахматшылармен кездеседі. Бұл
жнінде осы аптадағы Президенттің қатысуымен тетін іс-шаралар кестесін
жариялаған Мемлекет басшысының баспасз қызметі хабарлады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сондай-ақ 21 маусымда Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар Əмірі
шейх Тамим бен Хамад Əл Тəнидің жеке шақыруымен Дохада өтетін

«Жа һандық экономиканы қалыпқа
келтіруде теңдікке қол жеткізу» атты
екінші Қатар экономикалық форумына қатысады.

23 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев
Қазақстан полициясының 30 жылдығына арналған салтанатты іс-шараға
қатысады.
Ал 24 маусымда Президент ҚасымЖомарт Тоқаев ҚХР Төрағасы Си
Цзиньпиннің шақыруымен Жаһандық
даму жөніндегі жоғары деңгейдегі
«БРИКС+» диалогының саммитінде
бейнебайланыс арқылы сөз сөйлейді.

Сартүбектегі «Ахметтің үйі» көне жәдігер емес
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына дайындық
шаралары аясында ұлт ұстазының Сартүбектегі
үйін жаңартуға биыл 22 млн теңге қаржы блінген.
Осылайша, тендер жарияланып, оны ұтып алған
мердігер компания мамырда жұмысқа кірісіп кеткен-ді.
Артынша жергілікті тұрғындар құрылысқа сапасыз материалдар пайдаланылып жатқаны туралы видео жариялады. леуметтік желіде үлкен дау туғызған
видеодан үйдің іргетасының жоққа тән екенін, қабырғаға қаланып жатқан
кірпіштердің қолмен ұстаса үгітіліп кете беретінін круге болады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Кешікпей құрылыс басына арнайы
барған облыс əкімі Архимед Мұхамбетов
жергілікті тұрғындармен кездесіп, сол

жерде көпшіліктің көзінше жауапсыз
мердігермен ат құйрығын кесісіп, құрылысты тоқтату туралы шешім қабылдаған.
Бюджет қаржысы мердігердің шотына
əлі түсіп үлгермегендіктен, іс сотқа дейін
жеткен жоқ. Өңір басшысы үйдің ендігі

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

жобасы да, құрылысы да өзгеше болатынын, құрылыс жұмыстары қыркүйекке
дейін аяқталатынын мəлімдеп, кері
қайтты.
Осыдан кейін көпшіліктің көңілі
орнына түскендей болып еді, сапасыз
бас талған үй сүріліп тасталған соң,
тағы шу шықты. Бұл жолы наразы
жұрт көнеден жеткен жалғыз жəдігер
– Ахметтің үйі еді, əкім-қаралар келді
де құлатып тастады деп жар салды.
Сартүбектегі үйді жоқтаушылардың бірі
– Ахмет Байтұрсынов ауылының қадірлі
ақсақалы Əбді салық Жақсымбетов
қария.
(Соңы 7-бетте)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
зияткерлік меншік және мемлекет кепілдік берген заң көмегін
көрсету салаларындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«3) өнеркəсiптiк үлгiге патент – он жыл бойы күшiн сақтайды. Патенттің қолданылу мерзімін сараптама ұйымы патент иеленушінің өтінішхаты бойынша əр жолы бес жылға
ұзартуы мүмкін. Бұл ретте патенттің жалпы қолданылу
мерзімі өтінім берілген күннен бастап жиырма бес жылдан
аспауға тиіс.»;
3) 1027-баптың 1-тармағындағы «таңбалары, қызмет
көрсету таңбалары жəне тауар» деген сөздер «белгілері,
қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне
тауарлар» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) 1031-баптың үшінші бөлігіндегі «таңбалары, қызмет
көрсету таңбалары жəне тауар» деген сөздер «белгілері,
қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне
тауарлар» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 56-тараудың 3-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
«Параграф 3. Географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған жердiң атауы
1033-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын құқықтық қорғау шарттары
1. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын құқықтық қорғау оларды «Тауар белгілері,
қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген тəртіппен тіркеу
негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына орай беріледі.
2. Географиялық объектінің аумағынан шығарылатын,
белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары едəуір дəрежеде оның географиялық шығу тегіне
байланысты болатын тауарды сəйкестендіретін белгілеме
географиялық нұсқама болып табылады. Осы географиялық объектінің аумағында тауар өндірудің оның сипаттамаларының қалыптасуына елеулі əсер ететін кем дегенде
бір сатысы жүзеге асырылуға тиіс.
3. Елдің, елді мекеннің, жергілікті жердің немесе басқа
да географиялық объектінің қазіргі немесе тарихи, ресми немесе бейресми, толық немесе қысқартылған атауын
білдіретін не атауы бар, осындай атауды қамтитын немесе осындай атаудан шыққан жəне ерекше қасиеттері тек
қана немесе басты түрде осы географиялық объектіге тəн
табиғи жағдайлармен жəне (немесе) адами факторлармен
айқындалатын тауарға қатысты пайдаланылуы нəтижесінде
белгілі болған белгілеме тауар шығарылған жердің атауы болып табылады. Осы географиялық объектінің аумағында тауар өндірудің тауардың ерекше қасиеттерінің қалыптасуына
елеулі əсер ететін барлық сатысы жүзеге асырылуға тиіс.
4. Тауар өндірілетін географиялық объектінің шекаралары, сондай-ақ белгіленуі үшін географиялық нұсқама
жəне тауар шығарылған жердің атауы пайдаланылатын
тауардың ерекше қасиеттері Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкес келуге тиіс.
Көрсетілген талаптардың сақталуын бақылау Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес жүзеге асырылады.
5. Географиялық объектiнiң атауын білдіргенімен немесе
атауы болғанымен Қазақстан Республикасында белгiлi бiр
тауар түрінің өндірілген жеріне байланысты емес белгiлемесi
ретiнде жалпыға бірдей қолдануға енген белгiлеме осы
параграфтың қағидаларына сəйкес географиялық нұсқама
жəне тауар шығарылған жердiң атауы болып танылмайды жəне ол құқықтық қорғау мақсаты үшiн тiркелуге жатпайды. Көрсетілген мəн-жай мұндай атауды жосықсыз
пайдалану арқылы құқықтары бұзылған тұлғаны оларды
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де
тəсілдермен, оның iшiнде жосықсыз бəсекелестік туралы
қағидалардың негiзiнде қорғау мүмкiндiгiнен айырмайды.
6. Географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған жердің
атауы ретінде құқықтық қорғау берілмейтін белгілемелер
Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.
1034-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығы
1. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығын иеленушi тұлға осы
нұсқама мен атауды тауарға, қаптамаға, жарнамада,
анықтамалықтарда, шоттарда орналастыруға жəне оларды
осы тауарды азаматтық айналымға енгiзуге байланысты
өзгеше түрде пайдалануға құқылы.
2. Осы Кодекстiң 1033-бабының 2 жəне 3-тармақтарында
көрсетілген талаптарға сай келетiн тауардың белгiлемесі
үшiн географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердiң атауын бiрнеше тұлға бiрлесiп те, бiр-бiрiне тəуелсiз
де тiркетуi мүмкiн. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығы мұндай
тұлғалардың əрқайсысына тиесілі болады.
3. Тіркелген географиялық нұсқамамен жəне тауар
шығарылған жердiң атауымен бірдей немесе ұқсас географиялық белгiлемені алғаш тiркелген күніне дейiн кемiнде
алты ай бұрын адал ниетпен пайдаланған тұлға көрсетілген
географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған жердiң атауы
тіркелген күннен бастап жетi жыл бойы оны одан əрi пайдалану құқығын сақтайды.
4. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердiң атауын пайдалану құқығын иелiктен шығаруға, оны
басқаға беру туралы өзге де мəмiлелерге, оларды лицензия
негізінде пайдалануға беруге жол берілмейді.
1035-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын құқықтық қорғаудың қолданылу саласы
1. Қазақстан Республикасында республика аумағындағы
географиялық нұсқамаларға жəне тауарлар шығарылған
жерлердің атауларына құқықтық қорғау берiледi.
2. Егер басқа мемлекеттегi географиялық нұсқама жəне
тауар шығарылған жердiң атауы тауар шығарылған елде,
сондай-ақ Қазақстан Республикасында тіркелген болса, оларға Қазақстан Республикасында заңда белгіленген
тəртіппен құқықтық қорғау берiледi.
1036-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу
мерзімі
Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жер дiң атауын пайдалану құқығы сараптама ұйымына
өтiнiм берілген күннен бастап есептегенде он жыл бойы
қолданылады.
Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзiмi
географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң
атауын пайдалану құқығын беретiн шарттар сақталған кезде
оның иесiнің соңғы қолданылу жылы iшiнде берген өтiнiші
бойынша он жылға ұзартылуы мүмкiн. Ұзартылу шектеусiз
рет жүргiзiлуi мүмкiн.
1037-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын құқыққа сыйымсыз пайдалануға байланысты əрекеттер үшін жауаптылық
1. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң
атауын пайдалану құқығын бұзған тұлға бұзушылықты дереу тоқтатуға жəне географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының иесіне
оның шеккен залалдарын өтеуге міндетті.
2. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын не оларға айырғысыз дəрежеге дейін ұқсас белгілемелерді пайдаланудың құқыққа сыйымдылығын айқындауға байланысты дауларды сот Қазақстан Республикасының
азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тəртіппен
қарайды.
3. Географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған жердiң
атауы не оларға айырғысыз дəрежеге дейiн ұқсас белгілемелер
құқық иеленушінің келісімінсіз орналастырылған тауар
жəне оның қаптамасы, жарнама, анықтамалықтар, шоттар
контрафактілік деп танылады. Контрафактілік тауарлар

жəне олардың қаптамалары, сондай-ақ оларды жасау үшін
пайдаланылған сайман, жабдық немесе өзге де құралдар
мен материалдар осындай тауарларды айналымға енгізу
қоғамдық мүдделер үшін қажет болатын жəне Қазақстан
Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау
туралы заңнамасының талаптарын бұзбайтын жағдайларды
қоспағанда, соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде
айналымнан алып қойылуға жəне бұзушының есебінен
жойылуға жатады.
4. Құқық иеленуші осы баптың 3-тармағында көрсетілген
жағдайларда, контрафактілік тауарлардан жəне олардың
қаптамаларынан заңсыз орналастырылған географиялық
нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын не оларға
айырғысыз дəрежеге дейін ұқсас белгілемелерді алып тастауды талап етуге құқылы.
5. Жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету
кезінде географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердiң атауын пайдалану құқығын бұзған тұлға жұмыстарды
орындаумен немесе қызметтерді көрсетумен бірге жүретін
материалдардан, оның ішінде құжаттамадан, жарнамадан,
маңдайшалардан географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердiң атауын не оларға айырғысыз дəрежеге
дейін ұқсас белгілемелерді алып тастауға міндетті.
6. Құқық иеленуші құқық бұзу фактісі дəлелденген кезде
залалдарды өтеудің орнына бұзушыдан сот бұзушылықтың
сипатын, географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған
жердiң атауы не оларға айырғысыз дəрежеге дейiн ұқсас
белгілемелер құқық иеленушінің келісімімен орналастырылған біртектес (түпнұсқа) тауарлардың нарықтық
құнын негізге ала отырып айқындайтын мөлшерде өтемақы
төлеуді талап етуге құқылы.
7. «Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған жерлердің
атаулары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
көзделген жағдайларда, құқық иеленушінің тауар өндірілетін
географиялық объектінің шекараларына жəне белгіленуі
үшін географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған жердің
атауы пайдаланылатын тауардың ерекше қасиеттеріне
қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын
бұзуы, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар мен уəкілетті
органдардың лауазымды адамдарының олар туралы көрінеу
жалған мəліметтер беруі Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді.».
2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Қылмыстық кодексіне:
222-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«222-бап. Тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін,
фирмалық атауды, географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің атауын заңсыз пайдалану
1. Бөтен тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауды, географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын немесе бiртектес тауарларға немесе
көрсетілетін қызметтерге арналған соларға ұқсас белгілемелерді заңсыз пайдалану, егер бұл іс-əрекет iрi залал
келтiрсе, –
сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не
сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға
тартуға, не жиырма тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға
жазаланады.
2. Қазақстан Республикасында тiркелмеген тауар
белгісіне, қызмет көрсету белгісіне, географиялық нұсқамаға
жəне тауар шығарылған жердің атауына қатысты ескертпе
таңбалауды заңсыз пайдалану, егер бұл іс-əрекет iрi залал
келтiрсе, –
сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не
сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға
тартуға, не жиырма тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға
жазаланады.
Ескертпе. Осы бапта көзделген іс-əрекетті алғаш рет
жасаған адам залалды өз еркімен өтеген жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босатылады.».
3. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық процестік кодексіне:
1) 60-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Кодекстің 58-бабы бірінші бөлігінің 1) жəне 6)
тармақшаларында көрсетілген тапсырма бойынша өкілдер
осы баптың бірінші бөлігінде көзделген құқықтармен қатар
мемлекеттік органдардан, қоғамдық бірлестіктерден, заңды
тұлғалардан анықтамаларды немесе өзге де құжаттарды
сұратуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының адвокаттық
қызмет жəне заң көмегі туралы заңнамасында белгіленген
тəртіппен заң көмегін көрсету үшін өзге де əрекеттерді
жасауға құқылы.»;
2) 112-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«112-бап. Тегін заң көмегін көрсету
1. Судья істі сот талқылауына дайындаған кезде немесе
сот істі қараған кезде мына адамдардың:
1) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды
өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;
2) жұмысына байланысты денсаулығының зақымдануынан
келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген
зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;
3) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кəмелетке
толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қамтамасыз етуге жəне қорғауға байланысты даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;
4) алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс
жүргізу шеңберінде өндіріп алушылар болып табылатын көпбалалы отбасылардағы балаларды күтіп-бағуға
алименттерді өндіріп алу туралы даулар бойынша талап
қоюшылар мен жауапкерлердің;
5) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес тұрмыстық зорлықзомбылықтан жəбірленушілердің құқықтары мен заңды
мүдделерін қамтамасыз етуге жəне қорғауға байланысты
даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;
6) кəсіпкерлік қызметке байланысты емес даулар бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылар, жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілген адамдар, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс
қимылдарының ардагерлері, мерзімді қызметтегі əскери
қызметшілер, бірінші жəне екінші топтардағы мүгедектігі
бар адамдар, жасына байланысты зейнеткерлер болып табылатын талап қоюшылар мен жауапкерлердің;
7) заңға сəйкес ақталған адамдарға зиянды өтеу туралы
даулар бойынша талап қоюшылардың істерін қараған кезде
оларды заң көмегіне ақы төлеуден жəне өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден толық босатуға жəне оларды
бюджет қаражаты есебіне жатқызуға міндетті.
2. Адвокат, заң консультанты көрсететін заң көмегіне
ақы төлеу жəне қорғау мен өкілдік етуге байланысты
шығыстарды өтеу мөлшерін Қазақстан Республикасының
Үкіметі белгілейді.
Адвокат, заң консультанты көрсететін заң көмегіне ақы
төлеу жəне қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды
өтеу тəртібі Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі
бекіткен заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.
3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда,
адамның заң көмегіне ақы төлеуден жəне өзінің атынан
өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден босату туралы өтінішхатына осы адамның бюджет қаражаты есебінен
заң көмегін алу құқығын растайтын құжаттар мен басқа да
дəлелдемелер қоса тіркелуге тиіс.
4. Сот адамды заң көмегіне ақы төлеуден жəне оның атынан өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден босату
туралы немесе өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады, ол шағым жасалуға, прокурордың
өтінішхаты бойынша қайта қаралуға жатпайды. Шығарылған

ұйғарыммен келіспейтіні туралы дəлелдер апелляциялық
шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін.
5. Адамды заң көмегіне ақы төлеуден жəне оның атынан
өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеуден босату туралы сот ұйғарымы азаматтық істі қарайтын соттың тұрған
жеріндегі аумақтық адвокаттар алқасына жəне тиісті заң
консультанттары палатасына жазбаша түрде немесе заң
көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы электрондық
құжат нысанында дереу жіберіледі, олар сот белгілеген
мерзімде адвокаттың немесе заң консультантының сотқа
қатысуын қамтамасыз етуге міндетті.».
4. «Авторлық құқық жəне сабақтас құқықтар туралы» 1996
жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) бүкіл мəтін бойынша «I тарау», «II тарау», «III тарау»,
«IV тарау» жəне «V тарау» деген сөздер тиісінше «1-тарау», «2-тарау», «3-тарау», «4-тарау» жəне «5-тарау» деген
сөздермен ауыстырылсын;
2) 9-1-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «бастапқы
кодын (бастапқы мəтінді), негізгі техникалық сипаттамаларын, бағдарламалау тілін, іске асырушы ЭЕМ-нің
типін» деген сөздер «негізгі техникалық сипаттамаларын,
бағдарламалау тілін, іске асырушы ЭЕМ-нің типін,
сондай-ақ бастапқы кодын (бастапқы мəтінді)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3) 19-бап мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдарының
жинақтарда, газеттерде жəне басқа да мерзімді баспа басылымдарында құқыққа сыйымды түрде жарияланған
жекелеген мақалалар мен көлемі шағын туындыларды,
өзге де құқыққа сыйымды түрде жарияланған жазбаша
шығармалардан қысқаша үзінділерді (иллюстрациялармен
немесе иллюстрацияларсыз) кіріс алмай қайта шығаруы жəне
олардың көшірмелерін білім алушылар мен педагогтерге
емтихандар, аудиториялық сабақтар өткізу жəне өз бетінше
дайындалу үшін осыған қажетті мөлшерде беру.»;
4) 43-баптың 4-тармағында:
«шарттар негізінде» деген сөздер «шарттардың негізінде»
деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын
бірнеше ұйымға мүліктік құқықтарды ұжымдық басқаруға
өкілеттіктер берілген жағдайда, берілген өкілеттіктер көлемі
жəне (немесе) аумағы жəне (немесе) басқару салалары бойынша ерекшеленуге тиіс.»;
5) 44-бапта:
1-тармақтағы «III тарауына» деген сөздер «2 жəне 3-тарауларына» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-1-тармақ «құжаттарды» деген сөзден кейін «жазбаша
түрде не электрондық құжат нысанында» деген сөздермен
толықтырылсын;
6) 45-бапта:
1) тармақша «пайдаланушылармен» деген сөзден кейін
«жазбаша түрде не электрондық құжат нысанында» деген
сөздермен толықтырылсын;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
(Салық кодексі) 166-бабы 1-тармағының талаптарын сақтай
отырып, лицензиялық шартта көзделген сыйақыны жəне (немесе) осы баптың 3) тармақшасында көзделген сыйақыны
жинауға;»;
7) 46-бапта:
1-тармақта:
1) тармақшадағы «есептер беріп тұруға» деген сөздер
«есептерді ұйымның интернет-ресурсындағы жеке кабинет арқылы беріп тұруға» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Сыйақыны бөлу жəне төлеу құқық иеленушінің азаматтық белгісі, тұратын елі, санаты жəне өзге де негіздер бойынша кемсітусіз, əділ жүзеге асырылуға тиіс.»;
үшінші сөйлем «арналған» деген сөзден кейін «, сондай-ақ арнаулы қорларға жіберілетін» деген сөздермен
толықтырылсын;
5), 6), 7) жəне 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«5) мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын
ұйымның қызметі туралы хабар беру мақсатында интернетресурс құруға, интернет-ресурстың тəулік бойғы режимде қолжетімділігін, онда орналастырылатын ақпараттың
ашықтығын, сондай-ақ осындай ақпараттың өтеусіз негізде
берілуін қамтамасыз етуге;
6) авторлық немесе сабақтас құқықтар объектісінің атауын, автордың немесе өзге құқық иеленушінің атын, ал
мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйыммен
өзара мүдделілік білдіру туралы шарттар бойынша құқықтар
берілген жағдайда – осындай ұйымның атауын қоса алғанда,
өзіне басқаруға берілген құқықтар, сыйақы мөлшерлемелері
туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастыруға;
7) ұйым өкілдері туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыруға;»;
«9) пайдаланушының атауын жəне оның тұрған жерін,
сондай-ақ осындай шарттың жасалған күнін қоса алғанда,
пайдаланушылармен жасалған шарттар туралы ақпаратты
өзінің интернет-ресурсында орналастыруға;»;
мынадай мазмұндағы 10) жəне 11) тармақшалармен
толықтырылсын:
«10) Қазақстан Республикасының аумағында мүліктік
құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдармен өзара
мүдделілік білдіру туралы шарттар жасасуға;
11) уəкілетті органды жалпы жиналыс өткізілетін күнге
дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жалпы жиналыстың
өткізілетін уақыты мен орны туралы жазбаша түрде немесе
электрондық құжат нысанында хабардар етуге, сондай-ақ
оған қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.»;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын
ұйым өзінің бухгалтерлік (қаржылық) есептілігіне аудит
жүргізу, сондай-ақ сыйақыны жинауды, бөлуді жəне төлеуді жүзеге асыру кезінде ақшамен операциялардың жүргізілуін жəне құжаттамалық ресімделуін, жиналған сыйақыны бөлудің осындай ұйым бекіткен əдістемеде көзделген
талаптарға сəйкестігін, арнайы қорлардан жүзеге асырылған нысаналы түсімдер мен төлемдердің есепке алынуын,
осындай ұйымның қызметіне қойылатын жəне осы бапта
белгіленген өзге де талаптардың сақталуын тексеру үшін
екі жылда кемінде бір рет тəуелсіз аудиторлық ұйымды
тартуға міндетті.
Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым
аудиторлық қорытындыны жəне тексеру нəтижелерін тиісті
бухгалтерлік (қаржылық) есептілікпен бірге бекітілген (қол
қойылған) күннен бастап бір ай мерзімде өзінің интернетресурсында жариялауға міндетті, олар құқық иеленушілер
үшін бес жыл бойы ашық қолжетімділікте болуға тиіс.
Аудитке жəне тексерілуге жататын бухгалтерлік (қаржылық) есептілік жəне осы тармақтың бірінші бөлігінде
көзделген өзге де ақпарат құпия сипаттағы мəліметтерді қамтитын ақпаратқа, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын
өзге де құпияға жатқызылмайды.
Аудит жəне тексеру жүргізуге арналған шығыстар
мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым
шығыстарының құрамына енгізіледі.»;
2-тармақтың үшінші бөлігіндегі «көрсетілген мерзім»
деген сөздер «осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген
мерзім» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) 46-2-бапта:
4-тармақтағы «жазбаша түрде» деген сөздер алып тасталсын;
7-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) басқа мемлекеттердің мүліктік құқықтарды ұжымдық
негізде басқаратын осындай ұйымдарымен өзара мүдделілік
білдіру туралы қолданыстағы шарттардың болуын;»;
мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
«Уəкілетті орган ұйымның осы Заңның 46-бабында көзделген міндеттерді орындамауына жəне (немесе) тиісінше
орындамауына байланысты аккредиттеуден бас тарту туралы
шешім қабылдаған жағдайда, ұйым осы Заңның 43-бабының
3-тармағында белгіленген ұжымдық басқару салаларындағы
қызметті жүзеге асыруға уəкілетті органда аккредиттеу
туралы куəлікті уəкілетті орган аккредиттеуден бас тарту
туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі жыл ішінде
алуға құқылы емес.»;
9) 47-1-бап 8) тармақшасындағы «тартылған жағдайларда
кері қайтарып алуы мүмкін.» деген сөздер «тартылған;»
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
«9) авторларға, орындаушыларға жəне фонограмма
шығарушыларға Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілеген ең төменгі сыйақы мөлшерлемелерінен төмен
сыйақы мөлшерлемелері қолданылған жағдайларда кері
қайтарып алуы мүмкін.».
5. «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» 1999
жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 3-1-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік
сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік
сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік
сенім білдірілген өкілдің куəлігін жарамсыз деп тану
жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде
мəліметтердің күшін жою;»;
2) 5-баптың 3-тармағы екінші бөлігінің екінші сөйлемі
алып тасталсын;
3) 8-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Өтінім бергені үшін ақы төленген жағдайда өтінім
берілген күннен бастап бір ай ішінде сараптама ұйымы ол
бойынша алдын ала сараптама жүргiзедi. Алдын ала сараптама жүргiзу барысында өтiнiмге басымдық берiлген күн
белгiленедi, қажеттi құжаттардың бар-жоғы жəне олардың
өздеріне белгіленген талаптарға сəйкестігі тексеріледі.»;
төртінші бөліктегі «өтінім берушінің атауын» деген
сөздер «өтініш беруші – заңды тұлғаның атауын не жеке
тұлғаның тегін, атын, əкесінің атын (егер ол жеке басты
куəландыратын құжатта көрсетілсе)» деген сөздермен
ауыстырылсын;
бесінші бөліктегі «екі ай» деген сөздер «үш ай» деген
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
«Өтініш беруші жоқ құжаттарды немесе түзетілген материалдарды белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, өтінім
бойынша іс жүргізу тоқтатылады.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Алдын ала сараптаманың оң нəтижесі болған кезде
сараптама ұйымы өтінімді одан əрі қарау туралы шешім
қабылдайды, бұл жөнінде өтініш беруші шешім қабылданған
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.
Осымен бір мезгілде өтiнiмнiң жəне селекциялық жетiстiк
сауалнамасының көшiрмелерi мемлекеттiк комиссияға
жiберiледi.»;
4-тармақтағы «бiр ай мерзiмде» деген сөздер «бес жұмыс
күні ішінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
6-тармақтағы «бір ай» деген сөздер «бес жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) 10-бапта:
4-тармақтың екінші бөлігінде:
«сараптама ұйымы он» деген сөздер «сараптама ұйымы
бес» деген сөздермен ауыстырылсын;
«өтінім берушіге он» деген сөздер «өтініш берушіге бес»
деген сөздермен ауыстырылсын;
5-тармақтың бірінші бөлігінде:
«негiзiнде он» деген сөздер «негiзiнде бес» деген сөздермен ауыстырылсын;
«өтiнiм берушiге он» деген сөздер «өтiнiш берушiге бес»
деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 20-2-баптың 3-тармағы 3) тармақшасындағы «мəліметтерге сəйкес келмеуі тіркеуге уақытша кедергі келтіретін
негіздер болып табылады.» деген сөздер «мəліметтерге
сəйкес келмеуі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) шартта Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарға қайшы келетін ережелердің болуы тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады.»;
6) 22-3-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қарсылықты қарау мерзімі үш айға дейін, оның ішінде
өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша ұзартылуы
мүмкін.»;
4-тармақ 2) тармақшасындағы «берген жағдайда, отырыс
өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.» деген сөздер «берген;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3)
тармақшамен толықтырылсын:
«3) өтініш берушінің дəлелдерін жəне (немесе) қарсылыққа
байланысты мəн-жайларды қосымша зерделеу қажет болған
жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.»;
7) 22-4, 22-5 жəне 22-6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«22-4-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдер
1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен жəне патенттік
сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген оның
əрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл
болуға құқылы.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.
Уəкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан
тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім
білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу жəне оған өзгерістер
енгізу тəртібін уəкілетті орган айқындайды.
Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уəкілетті
органның интернет-ресурсында орналастырылады.
2. Аттестаттауға мынадай:
1) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;
2) уəкілетті органның жəне оның ведомстволық бағынысты
ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын;
3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тəртіппен
жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;
4) осы Заңға сəйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.
3. Аттестаттауға зияткерлік меншік құқықтарын сақтау
жəне қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тəжірибесі
бар не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында
кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар жіберіледі.
4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау
комиссиясының хаттамалық шешімімен:
(Жалғасы 9-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 8-беттерде)

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уəкілетті органның жəне оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;
3) осы Заңның 22-6-бабының 1-тармағында көзделген мəнжайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында
көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің
қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға
дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін
тоқтата тұруға себеп болған негіздер жойылған жағдайда,
аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта
басталады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден
оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат
Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.
22-5-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары
мен міндеттері
1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:
1) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, зияткерлік
меншік құқықтарын иелену немесе беру мəселелері бойынша консультация беру;
2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс
берушінің атынан жəне тапсырмасы бойынша селекциялық
жетістіктерге арналған өтінімдерді ресімдеу жəне жасау
жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;
3) селекциялық жетістіктерге құқықтарды қорғау мəселелері бойынша уəкілетті органмен жəне (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде хат-хабар
алысу, сараптама шешімдеріне қарсылықтарды дайындау
жəне жіберу;
4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды жəне
(немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондайақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді жəне ұсынуды
кейіннен тіркеуге жəрдемдесу;
5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
мүшесі болу;
6) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым
салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау жəне қорғау
мəселелерімен байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге
асыру.
2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері сенімхатпен куəландырылады.
Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген
өкіл уəкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға
міндетті.
3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық
берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс
тіліне нотариус куəландырған аудармасы міндетті түрде
ұсынылуға тиіс.
4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс
бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген
адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан
өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны
қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік
сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса,
тапсырманы қабылдамауға міндетті.
22-6-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің
куəлігін жарамсыз деп тану жəне патенттік сенім білдірілген
өкілдердің тізіліміндегі мəліметтердің күшін жою
1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының
шешімімен:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған
кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс
тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;
3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кəсіптік қызметінде
бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;
4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін
сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;
5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп
жарияланған жағдайда;
6) патенттік сенiм білдірілген өкіл əрекетке қабілетсіз
немесе əрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;
7) жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын,
сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
ұсынуын қарау нəтижелері бойынша шығарылады.
2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың
заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде
патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігі жарамсыз деп танылады жəне тиісті мəліметтер патенттік сенім білдірілген
өкілдердің тізіліміне енгізіледі.
3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен
шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде
мəліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм
білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде
тіркеу туралы куəліктің күші жойылады.
4. Уəкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің
əрекеттеріне жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымы
не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы
келіп түскен жағдайда уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ
санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген
өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік
сенім білдірілген өкіл куəлігінің қолданылуы тоқтатыла
тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізіліміне белгі қойылады.
Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қарау нəтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі
қабылданады:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін кері
қайтарып алу жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізіліміне тиісті жазба енгізу;
2) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қанағаттандырудан бас тарту.
Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді жəне оған сотқа
шағым жасалуы мүмкін.»;
8) 26-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «өтінім
берушінің атын (атауын)» деген сөздер «өтініш беруші
– заңды тұлғаның атауын не жеке тұлғаның тегін, атын,
əкесінің атын (егер ол жеке басты куəландыратын құжатта
көрсетілсе)» деген сөздермен ауыстырылсын.
6. «Қазақстан Республикасының Патент Заңы» 1999
жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-бапта:
2-1) жəне 2-2) тармақшалар «конвенциясына» деген сөзден
кейін «немесе 1994 жылғы 9 қыркүйектегі Еуразиялық патент конвенциясына Өнеркəсіптік үлгілерді қорғау туралы
хаттамаға» деген сөздермен толықтырылсын;
3) тармақшадағы «зияткерлік қызмет» деген сөздер
«зияткерлік шығармашылық қызмет» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2) 3-баптың 1-тармағындағы «уəкiлеттi орган» деген
сөздер «сараптама ұйымы» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 4-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім
білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік сенім
біл дірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік
сенім білдірілген өкілдің куəлігін жарамсыз деп тану
жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі
мəліметтердің күшін жою;»;
4) 5-баптың 3-тармағының бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өнеркəсiптiк үлгiге патент өтiнiм берiлген күннен бастап он жыл бойы қолданылады. Оның қолданылу мерзімі
патент иеленушінің өтінішхаты бойынша əр жолы бес жылға
ұзартылуы мүмкін. Бұл ретте патенттің жалпы қолданылу
мерзімі өтінім берілген күннен бастап жиырма бес жылдан
аспауға тиіс.»;

5) 6-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Патенттер мыналарға:
1) адамды клондау тəсілдеріне жəне оның клонына;
2) адамның ұрықтық желісі жасушаларының генетикалық
тұтастығын өзгерту тəсілдеріне;
3) адами эмбриондарды коммерциялық, əскери жəне
өнеркəсіптік мақсаттарда пайдалануға берілмейді.»;
6) 7-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «диагностикалық,» деген
сөз алып тасталсын;
3-тармақтағы «3-тармағында» деген сөздер «3 жəне
3-1-тармақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 14-1-баптың 3-тармағы 3) тармақшасындағы «мəліметтерге сəйкес келмеуі тіркеуге уақытша кедергі келтіретін
негіздер болып табылады.» деген сөздер «мəліметтерге
сəйкес келмеуі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) шартта Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарға қайшы келетін ережелердің болуы тіркеуге
уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады.»;
8) 17-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтінім беруге белгіленген мөлшерде ақы төленгенін растайтын құжат жəне оның мөлшерін азайту негізін растайтын
құжат өтініммен бірге немесе өтінім келіп түскен күннен
бастап екі ай ішінде ұсынылады.»;
9) 18-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің екінші сөйлемі
алып тасталсын;
10) 19-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің екінші сөйлемі
алып тасталсын;
11) 30-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«30-бап. Қорғау құжатын жəне (немесе) еуразиялық
патентті жарамсыз деп тану жəне олардың қолданылуын
мерзiмiнен бұрын тоқтату»;
1-тармақтың бірінші жəне екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қорғау құжаты жəне (немесе) еуразиялық патент сот
шешiмiнiң негiзiнде толық немесе iшiнара жарамсыз деп
танылады.
Патент иеленуші қорғау құжатына жəне (немесе) еуразиялық патентке өнертабыстың, пайдалы модельдің немесе
өнеркəсіптік үлгінің патентке қабілеттілігін қамтамасыз
ететін формулаға, сипаттамаға, сызбаларға немесе бейнеге өзгерістер енгізген жағдайда, қорғау құжаты жəне
(немесе) еуразиялық патент ішінара жарамсыз деп танылады. Өзгерістер енгізілген қорғау құжаты жəне (немесе)
еуразиялық патент сол нөмірмен қолданылуын жалғастырады.»;
12) 32-2-бапта:
3-тармақтағы «өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты
бойынша үш айға дейін» деген сөздер «үш айға дейін, оның
ішінде өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақ 2) тармақшасындағы «берген жағдайда, отырыс
өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.» деген сөздер «берген;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы
3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) өтініш берушінің дəлелдерін жəне (немесе) қарсылыққа
байланысты мəн-жайларды қосымша зерделеу қажет болған
жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.»;
13) 33-баптың 1-тармағының 2-1) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2-1) қорғау құжатын жəне (немесе) еуразиялық патентті
жарамсыз деп тану туралы;»;
14) 7-тарау мынадай мазмұндағы 34-1-баппен толықтырылсын:
«34-1-бап. Тіркелмеген өнеркəсіптік үлгі
1. Жаңашылдық жəне бірегейлік талаптарына сəйкес
келетін өнеркəсіптік үлгі Қазақстан Республикасында
өнеркəсіптік үлгі алғаш рет жария етілген (ашылған) күннен
бастап үш жыл бойы тіркеусіз жəне қорғау құжатын берусіз
қорғалуы мүмкін.
Егер тіркелмеген өнеркəсіптік үлгі алғаш рет жария
етілген (ашылған) күнге дейін ешқандай бірдей өнеркəсіптік
үлгі жария етілмесе (ашылмаса), тіркелмеген өнеркəсіптік
үлгі жаңа болып саналады.
Тіркелмеген өнеркəсіптік үлгінің бірегейлігі осы Заңның
8-бабы 1-тармағының талаптарына сəйкес келуге тиіс.
Тіркелмеген өнеркəсіптік үлгіге құқықты қорғау сот тəртібімен жүзеге асырылады.
2. Тіркелмеген өнеркəсіптік үлгі, егер ол көрмеде жария
етілсе, көрмеге қойылса, саудада пайдаланылса немесе
Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін кəсіпкерлік
қызметтің осы секторында маманданған орталарда дұрыс
хабарланса, алғаш рет жария етілген (ашылған) болып саналады.
Құпиялылықтың ескертілген немесе топшыланған
шарттарында үшінші тұлғаға ғана ашылған тіркелмеген
өнеркəсіптік үлгі жария етілген болып саналмайды.
3. Тіркелмеген өнеркəсіптік үлгінің авторлық құқығы осы
Заңның 9-бабының 1, 2 жəне 3-тармақтарында көрсетілген
негіздерде айқындалады.
4. Тіркелмеген өнеркəсіптік үлгіге құқық мыналарға:
1) өнеркəсіптік меншік объектісінің авторына (авторларына);
2) егер жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы шартта
өзгеше көзделмесе, жұмыс берушіге;
3) құқықтық мирасқорға (құқықтық мирасқорларға), оның
ішінде басқаға беру тəртібімен тиісті құқық алған адамға
(адамдарға);
4) осы тармақта көзделген адамдардың арасында келісім
болған жағдайда, оларға бірге тиесілі болады.
5. Тіркелмеген өнеркəсіптік үлгінің иесі осы Заңның
11-бабының 2-тармағында көрсетілген пайдалану əрекеттеріне, егер дау айтылып отырған пайдалану оның тіркелмеген өнеркəсіптік үлгісін көшірудің салдары болып табылған жағдайда ғана кедергі жасауға құқылы.
Дау айтылып отырған пайдалану, егер ол жария етілген
өнеркəсіптік үлгі туралы мəліметтерді білмеген адам болып
негізді түрде саналуы мүмкін автордың басқа өнеркəсіптік
үлгіні жасау жөніндегі тəуелсіз жұмысының нəтижесінде
пайда болса, тіркелмеген өнеркəсіптік үлгіні көшірудің салдары болып есептелмеуге тиіс.»;
15) 36, 36-1 жəне 36-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«36-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдер
1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты
тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен жəне
патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген
оның əрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген
өкiл болуға құқылы.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.
Уəкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан
тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім
білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу жəне оған өзгерістер
енгізу тəртібін уəкілетті орган айқындайды.
Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уəкілетті
органның интернет-ресурсында орналастырылады.
2. Аттестаттауға мынадай:
1) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;
2) уəкілетті органның жəне оның ведомстволық бағынысты
ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын
туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын;
3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тəртіппен
жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;
4) осы Заңға сəйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.
3. Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау жəне қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тəжірибесі бар не патенттік
сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл
тағылымдамадан өткен адамдар аттестаттауға жіберіледі.
4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау
комиссиясының хаттамалық шешімімен:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын

адамдарға, уəкілетті органның жəне оның ведомстволық
бағы нысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу
кезеңіне;
3) осы Заңның 36-2-бабының 1-тармағында көзделген мəнжайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында
көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің
қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға
дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін
тоқтата тұруға себеп болған негіздер жойылған жағдайда,
аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта
басталады.
5. Өтініш берушінің, патент иеленушінің өкілі ретінде
патенттік сенім білдірілген өкіл уəкілетті органмен жəне
сараптама ұйымымен зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау мəселелері бойынша істерді жүргізуге байланысты қызметті жүзеге асырады. Уəкілетті органмен жəне сараптама ұйымымен істерді жүргізуді өтініш беруші де жəне
(немесе) патент иеленуші де дербес жүзеге асыра алады.
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде
тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар
өзінің өтініш беруші, патент иеленуші құқықтарын, сондайақ уəкілетті органдағы жəне оның ұйымдарындағы мүдделі
тұлға құқықтарын патенттік сенім білдірілген өкілдер
арқылы жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның
шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар
Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген өкілсіз
өзінің өтініш беруші, патент иеленуші құқықтарын, сондайақ мүдделі тұлға құқықтарын жүзеге асыра алады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден
оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат
Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.
36-1-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары
мен міндеттері
1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:
1) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, зияткерлік
меншік құқықтарын иелену немесе беру мəселелері бойынша консультация беру;
2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс
берушінің атынан жəне тапсырмасы бойынша өнертабыстарға, пайдалы модельдерге жəне өнеркəсіптік үлгілерге арналған өтінімдерді ресімдеу жəне жасау жөніндегі
жұмыстарды жүзеге асыру;
3) өнертабыстарға, пайдалы модельдерге жəне өнеркəсіптік
үлгілерге құқықтарды қорғау мəселелері бойынша уəкілетті
органмен жəне (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл
жасау, оның ішінде хат-хабар алысу, сараптама шешімдеріне
қарсылықтарды дайындау жəне жіберу;
4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды жəне
(немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондайақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді жəне ұсынуды
кейіннен тіркеуге жəрдемдесу;
5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
мүшесі болу;
6) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау жəне қорғау мəселелерімен
байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.
2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері сенімхатпен куəландырылады.
Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты
істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген өкіл уəкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті.
3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық
берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс
тіліне нотариус куəландырған аудармасы міндетті түрде
ұсынылуға тиіс.
4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс
бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген
адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан
өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны
қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік
сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса,
тапсырманы қабылдамауға міндетті.
36-2-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін
жарамсыз деп тану жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мəліметтердің күшін жою
1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының
шешімімен:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған
кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары
тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;
3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кəсіптік қызметінде
бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;
4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін
сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;
5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп
жарияланған жағдайда;
6) патенттік сенiм білдірілген өкіл əрекетке қабілетсіз
немесе əрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;
7) жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын,
сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
ұсынуын қарау нəтижелері бойынша шығарылады.
2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың
заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде
патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігі жарамсыз деп танылады жəне тиісті мəліметтер патенттік сенім білдірілген
өкілдердің тізіліміне енгізіледі.
3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен
шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде
мəліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм
білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан
айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде
тіркеу туралы куəліктің күші жойылады.
4. Уəкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің
əрекеттеріне жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымы
не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы
келіп түскен жағдайда уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ
санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген
өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік
сенім білдірілген өкіл куəлігінің қолданылуы тоқтатыла
тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінде белгі қойылады.
Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қарау нəтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі
қабылданады:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін кері қайтарып алу жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;
2) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қанағаттандырудан бас тарту.
Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді жəне оған сотқа
шағым жасалуы мүмкін.».
7. «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары жəне тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы» 1999 жылғы
26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық
нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы»;
2) кіріспедегі «тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын жəне тауар шығарылған жерлердің атауларын» деген
сөздер «тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, географиялық нұсқамаларды жəне тауар шығарылған жерлердің
атауларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 1-баптың 3), 5), 9), 10) жəне 11) тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) географиялық нұсқама – географиялық объектінің
аумағынан шығарылатын, белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары едəуір дəрежеде
оның географиялық шығу тегімен байланысты тауарды
сəйкестендіретін белгілеме. Осы географиялық объектінің
аумағында тауардың сипаттамаларының қалыптасуына
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елеулі əсер ететін, оны өндірудің кем дегенде бір сатысы
жүзеге асырылуға тиіс;»;
«5) өтініш беруші – тауар белгісін тіркеуге немесе географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің
атауын пайдалану құқығын тіркеуге жəне беруге арналған
өтінімді берген заңды немесе жеке тұлға;»;
«9) тауар белгісін, географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің атауын пайдалану – тауар белгісін,
географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын олар қорғалатын тауарларда жəне қызметтер
көрсету кезінде олардың қаптамаларында орналастыру,
тауар белгісінің, географиялық нұсқаманың жəне тауар
шығарылған жердің атауының белгiлемесi бар тауарды
жасау, қолдану, əкелу, сақтау, сатуға ұсыну, сату, маңдайшажазуларда, жарнамада, баспа өнiмiнде немесе өзге
де iскерлiк құжаттамада қолдану, сондай-ақ оларды айналымға өзгеше енгiзу;
10) тауар белгісінің иесі (құқық иеленуші) немесе географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын
пайдалану құқығының иесі – осы Заңға сəйкес тауар белгісіне
айрықша құқыққа немесе географиялық нұсқаманы жəне
тауар шығарылған жердің атауын пайдалануға айрықша
құқыққа ие жеке немесе заңды тұлға;
11) тауар шығарылған жердің атауы – елдің, елді мекеннің,
жергілікті жердің немесе басқа да географиялық объектінің
қазіргі немесе тарихи, ресми немесе бейресми, толық немесе
қысқартылған атауын білдіретін не атауы бар, осындай атауды қамтитын немесе осындай атаудан шыққан жəне ерекше қасиеттері тек қана немесе негізінен осы географиялық
объектіге тəн табиғи жағдайлармен жəне (немесе) адами
факторлармен айқындалатын тауарға қатысты оны пайдалану нəтижесінде белгілі болған белгілеме. Осы географиялық
объектінің аумағында тауар өндірудің тауардың ерекше
қасиеттерінің қалыптасуына елеулі əсер ететін барлық сатысы жүзеге асырылуға тиіс;»;
4) 2-баптың тақырыбы жəне 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-бап. Қазақстан Республикасының тауар белгілері,
қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне
тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының тауар белгілері, қызмет
көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы заңнамасы
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, осы
Заңнан жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.»;
5) 3-бапта:
тақырып жəне 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3-бап. Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін,
географиялық нұсқамаларды жəне тауарлар шығарылған
жерлердiң атауларын қорғау саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк орган
1. Уəкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан əрi – уəкiлеттi орган)
– Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын жəне
тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, географиялық
нұсқамаларды жəне тауарлар шығарылған жерлердiң атауларын қорғау саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.»;
2-тармақта:
1) тармақша «тауар белгілерін жəне тауар» деген сөздер
«тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды жəне тауарлар» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақшаның екінші, үшінші жəне бесінші абзацтары
мынадай редакцияда жазылсын:
«тауар белгілеріне, географиялық нұсқамаларға жəне
тауарлар шығарылған жерлердің атауларына арналған
өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын;
тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды жəне тауарлар шығарылған жерлердің атауларын Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде, Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде жəне Тауарлар шығарылған
жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу жəне
қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, тіркеудің қолданысын тоқтату жəне оны жарамсыз деп тану
қағидаларын;»;
«Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінен, Географиялық
нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен жəне Тауарлар
шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінен
үзінді көшірмелер беру қағидаларын;»;
3) жəне 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«3) тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды жəне
тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге қатысты
мəліметтерді бюллетеньде жариялау тəртібін айқындау;
4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім
білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін жарамсыз деп тану жəне патенттік
сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мəліметтердің
күшін жою;»;
6) 6-баптың 1-тармағында:
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «Ажыратылатын
реңкi жоқ белгiлерден ғана тұратын:» деген сөздер «Ажыратылатын реңкi жоқ немесе тек мынадай:» деген сөздермен ауыстырылып, 6) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«6) тауарларды немесе көрсетiлген қызметтердi белгiлеу
үшiн пайдаланылатын олармен тiкелей сипаттамалық байланысы бар элементтерден тұратын белгілемелерді тауар
белгілері ретінде тіркеуге жол берілмейді.»;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Егер өтінім берілген күнге белгілеме пайдалану нəтижесінде ажыратылатын реңкке ие болса, көрсетілген
белгілемелер тауар белгісі ретінде тіркелуі мүмкін. Ажыратылатын реңк деп бір жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың
тауарларын (көрсетілетін қызметтерін) басқа жеке жəне
(немесе) заңды тұлғалардың біртектес тауарларынан
(көрсетілетін қызметтерінен) ажыратуға мүмкіндік беретін
белгілемелердің сипаттамалары түсініледі.»;
7) 9-баптың 4-тармағындағы «бір ай мерзімде» деген
сөздер «екі ай ішінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«11-бап. Өтінімге сараптама жүргізу тəртібі
1. Өтінімге сараптама кезең-кезеңімен:
1) алдын ала сараптама – өтінім берілген күннен бастап
бір ай ішінде;
2) барысында мəлімделетін белгілеменің осы Заңның 6
жəне 7-баптарында белгіленген талаптарға сəйкестігі тексерілетін толық сараптама өтінім берілген күннен бастап жеті
ай ішінде жүргізіледі.
2. Сараптаманың кез келген кезеңінде сараптама ұйымы
қосымша материалдарды сұратуға құқылы, олар өтініш
берушіге сұрау салу жіберілген күннен бастап үш ай ішінде
ұсынылуға тиіс.
Өтініш беруші белгіленген мерзімде қосымша материалдарды не көрсетілген мерзімді ұзарту туралы өтінішхатты
ұсынбаған жағдайда іс жүргізу тоқтатылады жəне өтінім
кері қайтарып алынған деп есептеледі.
3. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жағдайларды қоспағанда, өтінімді қарау барысы туралы
ақпарат үшінші тұлғаларға берілмейді.»;
9) мынадай мазмұндағы 11-2-баппен толықтырылсын:
«11-2-бап. Белгілемені тауар белгісі ретінде тіркеуге қарсы
қарсылықтар
1. Кез келген мүдделі тұлға өтінім туралы мəліметтер
жарияланған күннен бастап бір ай ішінде сараптама ұйымына осы Заңның 6 жəне 7-баптарында көзделген негіздер
бойынша мəлімделген белгілемені тауар белгісі ретінде
тіркеуге қарсы қарсылық беруге құқылы.
2. Сараптама ұйымы келіп түскен қарсылық (қарсылықтар) туралы хабарламаны берілген қарсылықтың
(қарсылықтардың) көшірмесін қоса бере отырып, ол (олар)
келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш
берушіге жібереді.
3. Өтініш берушінің мəлімделген белгілемені тауар белгісі
ретінде тіркеуге қарсы берілген қарсылыққа (қарсылықтарға)
қатысты өзінің жазбаша ұстанымын өзіне осы баптың
2-тармағында көзделген хабарлама жіберілген күннен бастап
үш ай ішінде білдіруге құқығы бар.
4. Сараптама ұйымы мүдделі тұлғаның (мүдделі тұлғалардың) қарсылығын (қарсылықтарын) жəне өтініш
берушінің ұстанымын назарға ала отырып, тиісті сараптама
қорытындысын шығарады.
5. Осы баптың 3-тармағында көзделген мерзімге осы
Заңның 13-бабы 4) жəне 5) тармақшаларының ережелері
қолданылмайды.»;
(Жалғасы 10-бетте)
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10) 12-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Алдын ала сараптама нəтижелерi бойынша өтiнiш
берушiге өтінім берілген күннен бастап бір айдан кешіктірілмей өтiнiмнiң қарауға қабылданғаны туралы немесе іс
жүргізудің тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберіледі.»;
11) 14-баптың 4-тармағында:
бірінші бөліктегі «бір ай» деген сөздер «он жұмыс күні»
деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне өзгерістер
енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш
берушіге бұл туралы хабарлама жіберіледі.»;
12) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«16-бап. Тiркеу туралы мəлiметтердi жариялау
Ұжымдық тауар белгісін қоса алғанда, Тауар белгілерінің
мемлекеттік тізіліміне енгізілген, тауар белгісін тіркеуге
қатысты мəліметтерді сараптама ұйымы апта сайын бюллетеньде жариялайды, сондай-ақ интернет-ресурсында орналастырады.»;
13) 19-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Тауар белгісі тіркелген тауарларда жəне (немесе) олардың қаптамасында тауар белгісі иесiнiң немесе осындай
құқық осы Заңның 21-бабының 1 жəне 2-тармақтарына
сəйкес шарт негiзiнде берiлген немесе ұсынылған тұлғаның тауар белгісін қолдануы оны пайдаланудың дəлелi
болып есептеледi. Тауар белгісімен белгiленген тауарды
жасау, əкелу, сақтау, сатуға ұсыну, сату, оны жарнамада, маңдайшажазуларда, баспа басылымдарында, ресми бланкiлерде, өзге де iскерлiк құжаттамада, сондай-ақ
домендік атауда қолдану, тауар белгісіне құқықты беру,
оның ішінде Қазақстан Республикасында өткiзiлетiн
көрмелерде тауарлардың көрсетiлуi кезiнде қолдану, сондайақ оны айналымға өзгеше енгiзу тауар белгісін пайдалану
болып танылуы мүмкiн.»;
14) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«25-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын құқықтық қорғау
1. Қазақстан Республикасында географиялық нұсқаманы
жəне тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау
осы Заңда белгіленген тəртіппен оларды тіркеу негізінде,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына орай беріледі.
2. Географиялық нұсқаманы пайдаланудың айрықша
құқығы осы географиялық объектіде белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары едəуір дəрежеде
оның географиялық шығу тегімен айқындалатын тауарды
бірлесіп те, бір-біріне тəуелсіз де өндіретін бірнеше тұлғаға
берілуі мүмкін.
Тауар шығарылған жердің атауын пайдаланудың айрықша
құқығы осы географиялық объектіде ерекше қасиеттері
тек қана немесе негізінен осы географиялық объектіге тəн
табиғи жағдайлармен жəне (немесе) адами факторлармен
айқындалатын тауарды бірлесіп те, бір-біріне тəуелсіз де
өндіретін бірнеше тұлғаға берілуі мүмкін.
3. Шет мемлекеттегі географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге, егер көрсетілген
белгілемелер тауар шығарылған елде осындайлар ретінде
қорғалса, жол беріледі. Көрсетілген географиялық нұсқаманы
жəне тауар шығарылған жердің атауын пайдаланудың
айрықша құқығына тауар шығарылған елде оларды пайдалану құқықтары қорғалатын тұлғалар ғана ие бола алады.»;
15) 26-бапта:
тақырыптағы «Тауарлар шығарылған жердiң атауы
ретінде тіркелетін белгілер» деген сөздер «Географиялық
нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған жерлердiң атаулары ретінде тіркелетін белгілемелер» деген сөздермен ауыстырылсын;
1-тармақтағы «Тауар шығарылған» деген сөздер «Географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақ алып тасталсын;
16) 27, 28 жəне 29-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«27-бап. Географиялық нұсқамалар жəне тауарлар
шығарылған жерлердің атаулары ретінде тіркелмейтін
белгілемелер
1. Географиялық нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған
жерлердiң атаулары ретiнде мынадай:
1) тауар өндірілген жерге қатысты жаңылысуға алып келуі
мүмкін географиялық объектiлердiң атауларын білдіретін;
2) тауар өндiрiлген нақты жердi формальды түрде
көрсететiн, бiрақ тауардың басқа аумақтан шығарылғаны
жөнiнде қате түсiнiк беретiн;
3) географиялық объектiлердiң тауарлардың өндірілген
жерiмен байланысты емес атауын қамтитын;
4) сол түрдегі тауарға қатысты географиялық нұсқама
жəне тауар шығарылған жердің атауы ретінде бұрын
тіркелген;
5) егер осындай географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің осындай атауын пайдалану тұтынушыны тауарға, оны дайындаушыға қатысты жаңылысуға
алып келетіндей болса, басқа тұлғаның атына бұрын
тіркелген белгілемемен бірдей немесе оған ұқсас белгілемелер тiркелмейдi.
2. Географиялық объектінің атауын білдіргенімен немесе
қамтығанымен, бірақ Қазақстан Республикасында белгілі
бір тауар түрінің өндірілген жерімен байланысты емес
оның белгілемесі ретінде жалпыға бірдей қолдануға енген
белгілеме географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған
жердің атауы болып танылмайды жəне ол құқықтық қорғау
мақсаттары үшін тіркелуге жатпайды.
28-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын тіркеуге жəне (немесе) оларды пайдалану құқығын беруге арналған өтінімді беру жəне оны кері
қайтарып алу
1. Өтінім сараптама ұйымына:
географиялық нұсқаманы тіркеуге жəне (немесе) географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын беруге (бұдан
əрі – географиялық нұсқамаға арналған өтінім);
тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге жəне (немесе)
тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын беруге (бұдан əрі – тауар шығарылған жердің атауына арналған
өтінім) беріледі.
2. Өтініш беруші (өтініш берушілер) географиялық
нұсқамаға арналған өтінімді, тауар шығарылған жердің
атауына арналған өтінімді Географиялық нұсқамалардың
мемлекеттік тізіліміне, Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне енгізілгенге дейін оларды
қараудың кез келген кезеңінде кері қайтарып алуы мүмкін.
29-бап. Географиялық нұсқамаға арналған өтінімге, тауар
шығарылған жердің атауына арналған өтінімге қойылатын
талаптар
1. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім бір географиялық нұсқамаға қатысты болуға тиіс.
Тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім тауар
шығарылған бір жерге қатысты болуға тиіс.
2. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім үлгілік
бланкіде ұсынылуға жəне онда мыналар қамтылуға тиіс:
1) өтініш берушіні (өтініш берушілерді), сондай-ақ оның
(олардың) тұрған жерін немесе тұрғылықты жерін көрсете
отырып, географиялық нұсқаманы мемлекеттік тіркеу туралы жəне (немесе) осындай географиялық нұсқамаға құқық
беру туралы өтініш;
2) мəлімделетін белгілеме;
3) өзіне қатысты географиялық нұсқаманы мемлекеттік
тіркеу сұралатын тауар түрі;
4) тауар шығарылған (өндірілген) жердің нұсқамасы
(географиялық объектінің шекаралары);
5) тауар сипаттамаларының оның шығарылған (өндірілген)
жерімен байланысына қатысты мəліметтер;
6) тауардың географиялық шығу тегімен едəуір дəрежеде
айқындалатын, оның сапасының, репутациясының жəне
(немесе) өзге де сипаттарының сипаттамасы (оны өндіру
үшін пайдаланылатын бастапқы материалды, физикалық,
химиялық, микробиологиялық, органолептикалық немесе
өзге де сипаттамаларын қоса алғанда);
7) егер бұл тауардың сипаттамаларын қалыптастыруға
жəне сақтауға елеулі əсер етсе, тауарды өндіру тəсілінің
сипаттамасы, сондай-ақ оны сақтау мен тасу шарттары туралы ақпарат;
8) егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарында
көзделсе, тауар өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру
құқығын растайтын мəліметтер.
3. Егер атауы географиялық нұсқама ретінде мəлімделетін
географиялық объект Қазақстан Республикасының аумағында болса, өтінімге осы географиялық объектінің

шекараларында өтініш берушінің тауардың ерекше
қасиеттерінің қалыптасуына елеулі əсер ететін, тауар
өндірісінің кем дегенде бір сатысын жүзеге асыратыны
туралы жергілікті атқарушы органның қорытындысы қоса
беріледі. Сондай-ақ өтінімге мəлімделген тауардың белгілі
бір сапасы, репутациясы жəне (немесе) басқа да сипаттамалары едəуір дəрежеде оның географиялық шығу тегімен
айқындалатынын растайтын құжат немесе құжаттар қоса
беріледі.
4. Тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім
үлгілік бланкіде ұсынылуға жəне онда осы баптың 2-тармағында көрсетілген мəліметтер, сондай-ақ тек қана немесе
негізінен осы географиялық объектіге тəн табиғи жағдайлармен жəне (немесе) адами факторлармен айқындалатын
тауардың ерекше қасиеттерінің жəне басқа да сипаттарының
сипаттамасы (оны өндіру үшін пайдаланылатын бастапқы
материалды, физикалық, химиялық, микробиологиялық,
органолептикалық немесе өзге де сипаттамаларын қоса
алғанда) қамтылуға тиіс.
5. Егер атауы тауар шығарылған жердің атауы ретінде мəлімделетін географиялық объект Қазақстан Республикасының аумағында болса, өтінімге жергілікті атқарушы
органның мəлімделген тауарды өтініш берушінің осы
географиялық объектінің шекараларында өндіретіні туралы
қорытындысы қоса беріледі. Сондай-ақ өтінімге мəлімделген
тауардың ерекше қасиеттері тек қана немесе негізінен осы
географиялық объектіге тəн табиғи жағдайлармен жəне
(немесе) адами факторлармен айқындалатынын растайтын
құжат немесе құжаттар қоса беріледі.
6. Бұрын тіркелген географиялық нұсқамаға жəне
Қазақстан Республикасының аумағындағы тауар шығарылған
жердің атауына құқық беруге арналған өтінімге жергілікті
атқарушы органның тауарды өтініш берушінің осы
географиялық объектінің шекараларында өндіретіні туралы
қорытындысы, сондай-ақ мəлімделген тауар саласына жататын уəкілетті орган берген, Географиялық нұсқамалардың
мемлекеттік тізілімінде жəне Тауарлар шығарылған жерлер
атауларының мемлекеттік тізілімінде көрсетілген тауардың
сипаттамалары мен ерекше қасиеттерінің болуын растайтын
құжат қоса беріледі.
7. Географиялық нұсқамаға арналған өтінімге, тауар
шығарылған жердің атауына арналған өтінімге сараптама ұйымының сараптама жүргізу жөніндегі көрсетілетін
қызметтеріне ақы төленгенін растайтын құжаттар қоса
беріледі. Іс өкіл арқылы жүргізілген жағдайда өтінімге
сенімхаттың көшірмесі қоса беріледі.
8. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім жəне оларға қоса
берілетін құжаттар қазақ немесе орыс тілінде ұсынылады.
Егер құжаттар басқа тілде ұсынылса, онда өтініш беруші
өтінім берілген күннен бастап бір ай мерзімде олардың қазақ
немесе орыс тіліне аудармасын ұсынуға тиіс.»;
17) 8-тараудың тақырыбындағы «Тауар шығарылған
жер» деген сөздер «Географиялық нұсқамаға жəне тауар
шығарылған жердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
18) 30-бапта:
1-тармақта:
«Өтінім» деген сөз «Географиялық нұсқамаға арналған
өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«отыз жұмыс күні» деген сөздер «үш ай» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«оның осы Заңның» деген сөздер «олардың осы Заңның»
деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Өтініш берушінің өтінішхаты бойынша бұл мерзім
өтінішхат сұрау салуға жауап ұсыну мерзімі өткенге дейін
келіп түскен жағдайда, алты айдан аспайтын мерзімге
ұзартылуы мүмкін.»;
19) мынадай мазмұндағы 30-1 жəне 30-2-баптармен
толықтырылсын:
«30-1-бап. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім туралы
мəліметтерді жариялау
1. Географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар
шығарылған жердің атауына арналған өтінім берілген
күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін олар туралы
мəліметтер апта сайын бюллетеньде жарияланады.
Шет тілінде материалдары бар, географиялық нұсқамаға
арналған өтінімді, тауар шығарылған жердің атауына
арналған өтінімді жариялау олардың қазақ немесе орыс
тіліне аудармасы болған кезде жүргізіледі.
2. Берілген географиялық нұсқамаға арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім туралы
мəліметтер мыналарды қамтуға тиіс:
1) мəлімделетін белгілеме;
2) өтініш беруші туралы деректер, оның ішінде өтініш
берушінің жəне оның өкілінің мекенжайы;
3) тауардың түрі;
4) тауар шығарылған жерді көрсету (географиялық
объектінің шекаралары).
30-2-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге жəне (немесе) оларды пайдалану құқығын беруге қарсы қарсылықтар
1. Кез келген мүдделі тұлға географиялық нұсқамаға
арналған өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған
өтінім туралы мəліметтер жарияланған күннен бастап бір ай
ішінде сараптама ұйымына осы Заңның 26 жəне 27-баптарында көзделген негіздер бойынша мəлімделген белгілемені
тіркеуге қарсы қарсылық беруге құқылы.
2. Сараптама ұйымы келіп түскен қарсылық (қарсылықтар) туралы хабарламаны берілген қарсылықтың
(қарсылықтардың) көшірмесін қоса бере отырып, ол (олар)
келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш
берушіге жібереді.
3. Өтініш берушінің берілген қарсылыққа (қарсылықтарға)
қатысты өз ұстанымын өзіне осы баптың 2-тармағында
көзделген хабарлама жіберілген күннен бастап бір ай ішінде
білдіруге құқығы бар.
4. Сараптама ұйымы осы баптың 1 жəне 3-тармақтарында
көрсетілген, мүдделі тұлғаның (мүдделі тұлғалардың)
қарсылығын (қарсылықтарын) жəне өтініш берушінің ұстанымын назарға ала отырып, тиісті сараптама қорытындысын
шығарады.
5. Осы баптың 3-тармағында көзделген мерзімге осы
Заңның 13-бабы 4) жəне 5) тармақшаларының ережелері
қолданылмайды.»;
20) 31 жəне 32-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«31-бап. Сараптама нəтижелері бойынша шешімдер
1. Сараптама нəтижелері бойынша мынадай:
1) географиялық нұсқаманы тіркеу жəне (немесе)
географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын беру туралы;
2) географиялық нұсқаманы тіркеуден жəне (немесе)
географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын беруден бас
тарту туралы;
3) тауар шығарылған жердің атауын тіркеу жəне (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын
беру туралы;
4) тауар шығарылған жердің атауын тіркеуден жəне (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын
беруден бас тарту туралы шешім қабылданады.
2. Өтініш берушіге осы баптың 1-тармағында көзделген
шешім туралы хабарлама жіберіледі.
Осы баптың 1-тармағының 2) жəне 4) тармақшаларында
көрсетілген жағдайларда өтініш берушіге тиісті сараптама
қорытындылары да жіберіледі.
3. Өтініш беруші өзіне тіркеуден бас тарту туралы сараптама қорытындысы жіберілген күннен бастап үш ай мерзімде
уəжді қарсылық беруге құқылы, оны қарау нəтижелері бойынша сараптама ұйымы қарсылық келіп түскен күннен бастап үш ай ішінде түпкілікті қорытынды шығарады.
Сараптама ұйымы түпкілікті қорытындының негізінде
осы баптың 1-тармағында көзделген шешімді қабылдайды.
4. Өтініш беруші географиялық нұсқаманы жəне (немесе) географиялық нұсқаманы пайдалану құқығын тіркегені,
тауар шығарылған жердің атауын жəне (немесе) тауар
шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркегені
үшін сараптама ұйымының көрсетілетін қызметіне ақы
төлеуді өзіне тіркеу туралы қабылданған шешім туралы хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай ішінде жүргізеді.
Аталған көрсетілетін қызметке ақы төленгені туралы құжат
ұсынылмаған кезде географиялық нұсқамаға арналған
өтінім, тауар шығарылған жердің атауына арналған өтінім
кері қайтарып алынды деп танылады жəне олар бойынша іс
жүргізу тоқтатылады.
5. Түпкілікті қорытындымен келіспеген кезде өтініш
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беруші осы Заңның 12-бабының 5-тармағында көзделген
тəртіппен қарсылық бере алады.
32-бап. Өтініш берушінің құқықтары
1. Географиялық нұсқамаға арналған өтінімге, тауар
шығарылған жердің атауына арналған өтінімге сараптама
жүргізу кезінде өтініш берушіге осы Заңның 13-бабының 1),
2), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген құқықтар
беріледі.
2. Өтінім берушінің осы Заңның талаптары сақталған
жағдайда, өтінім бойынша шешім қабылданғанға дейін
географиялық нұсқамаға арналған өтінімді тауар шығарылған
жердің атауына арналған өтінімге жəне керісінше өзгертуге
құқығы бар.»;
21) 9-тараудың тақырыбындағы «Тауар шығарылған
жер» деген сөздер «Географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
22) 33, 34, 35 жəне 36-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«33-бап. Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік
тізілімін, Тауарлар шығарылған жерлер атауларының
мемлекеттік тізілімін жүргізу тəртібі
1. Сараптама ұйымы Географиялық нұсқамалардың
мемлекеттік тізіліміне, Тауарлар шығарылған жерлер
атауларының мемлекеттік тізіліміне мыналарды:
географиялық нұсқаманы не тауар шығарылған жердің
атауын;
олардың тіркелген нөмірі мен күнін;
тауардың ерекше қасиеттерінің, сапасының, репутациясының жəне басқа да сипаттарының сипаттамасын;
тұрғылықты жерін (тұрған жерін) көрсете отырып, географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын
пайдалану құқығының барлық иелері туралы мəліметтерді;
өтінімдердің нөмірі мен берілген күнін;
көрсетілген мəліметтердің барлық кейінгі өзгерістерін,
сондай-ақ тіркеуге қатысты басқа да мəліметтерді енгізеді.
2. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығының иесі тіркеу туралы
мəліметтерге қатысты өзгерістер туралы сараптама ұйымын
хабардар етуге міндетті. Өзгерістер туралы жазбаны сараптама ұйымы тиісінше Географиялық нұсқамалардың
мемлекеттік тізіліміне жəне Тауарлар шығарылған жерлер
атауларының мемлекеттік тізіліміне енгізеді.
3. Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімі жəне
Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік
тізілімі жалпыға бірдей қолжетімді болып табылады.
Мүдделі тұлғалардың өтінішхаты бойынша сараптама
ұйымы Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының
мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірме береді.
34-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын тіркеудің, географиялық нұсқаманы жəне
тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының
қолданылу мерзімдері
1. Мыналарды:
географиялық нұсқаманы тіркеу оның географиялық шығу
тегімен едəуір дəрежеде байланысты тауардың белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары сақталған
жағдайда мерзімсіз қолданылады;
тауар шығарылған жердің атауын тіркеу көрсетілген
географиялық объектінің аумағында өндірілетін тауардың
ерекше қасиеттері сақталған жағдайда мерзімсіз қолданылады.
2. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығы сараптама ұйымына өтінім
берілген күннен бастап он жыл бойы қолданылады.
3. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзімі:
тауардың географиялық шығу тегімен едəуір дəрежеде
байланысты оның белгілі бір сапасы, репутациясы немесе
басқа да сипаттамалары;
өзіне қатысты тауар шығарылған жердің атауы тіркелген
тауардың ерекше қасиеттері сақталған жағдайда, иесінің
оның қолданылуының соңғы жылы ішінде берілген
өтінішхаты бойынша əр жолы он жылға ұзартылып отырады.
4. Географиялық нұсқаманы немесе тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзімін
ұзарту туралы өтінішхат осы Заңның 29-бабының 6-тармағында көзделген құжаттармен бір мезгілде ұсынылады.
Тіркеудің қолданылу мерзімін ұзарту туралы мəліметтер
Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне,
Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік
тізіліміне енгізіледі.
5. Осы баптың 3-тармағында белгіленген өтінішхатты беру
мерзімі тіркеудің қолданылу мерзімі өткеннен кейін алты
ай ішінде иесінің берген өтініші бойынша қайта басталады.
35-бап. Тіркеу туралы мəліметтерді жариялау
Географиялық нұсқамаларды жəне тауарлар шығарылған
жерлердің атауларын тіркеуге қатысты, Географиялық
нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне жəне Тауарлар
шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне
енгізілген мəліметтерді сараптама ұйымы апта сайын өзінің
интернет-ресурсында орналастырады.
36-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығы
1. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің
атауын пайдалану құқығы куəлікпен куəландырылады жəне
Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен жəне
Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік
тізілімінен үзінді көшірмемен расталады.
Куəліктің нысанын уəкілетті орган белгілейді.
2. Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінен
жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірме географиялық нұсқаманың
жəне тауар шығарылған жер атауының тіркелу фактісін
жəне Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізілімінде
жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының
мемлекеттік тізілімінде көрсетілген тауарға қатысты оларды пайдаланудың айрықша құқығын растайды.
Үзінді көшірменің нысанын уəкілетті орган белгілейді.»;
23) 10-тараудың тақырыбындағы «Тауар шығарылған
жер» деген сөздер «Географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
24) 37-бапта:
тақырып жəне 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану шарттары
1. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығының иесiне оларды пайдалану құқығы тиесілі болады. Географиялық нұсқаманы
жəне тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы
оның иесінде Географиялық нұсқамалардың мемлекеттiк
тiзiлiмiнде жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының
мемлекеттiк тiзiлiмiнде оларды пайдалану құқығы тіркелген
күннен бастап туындайды.»;
2-тармақтағы «тауар шығарылған жер» деген сөздер
«географиялық нұсқамамен жəне тауар шығарылған жердің»
деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтағы «тауарлар» деген сөз «географиялық
нұсқамаларды жəне тауарлар» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақтағы «Тауар шығарылған жер», «тауар шығарылған жер» деген сөздер тиісінше «Географиялық нұсқаманы, тауар шығарылған жердің», «географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің» деген сөздермен
ауыстырылсын;
25) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«38-бап. Ескертпе таңбалау
Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің
атауын пайдалану құқығының иесi географиялық нұсқамаға
жəне тауар шығарылған жердің атауына қатар тұстан
латынның R əрпi түрiндегi ескертпе таңбалауды, «тіркелген
географиялық нұсқама», «тiркелген тауар шығарылған
жердің атауы», «зарегистрированное географическое указание», «зарегистрированное наименование места происхождения товара» немесе «тірк. ГН», «тiрк. ТШЖА», «рег.
ГУ», «рег. НМПТ» деген сөз белгiлемелерін соға алады.»;
26) 11-тараудың тақырыбындағы «Тауар шығарылған
жер» деген сөздер «Географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
27) 39-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«39-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын жəне (немесе) оларды пайдалану құқығының
ұсынылуын тіркеуге дау айту»;
1-тармақтағы «тауар шығарылған жердің атауын тiркеу
жəне (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану

құқығын беру» деген сөздер «географиялық нұсқаманы жəне
тауар шығарылған жердің атауын жəне (немесе) оларды
пайдалану құқығының ұсынылуын тiркеу» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2-тармақта:
«Егер тауар» деген сөздер «Егер географиялық нұсқаманы
жəне тауар» деген сөздермен ауыстырылсын;
«тауар шығарылған жердiң атауын тiркеуге жəне (немесе) тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын
беруге» деген сөздер «географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің атауын жəне (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тiркеуге» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«тауар шығарылған жердiң атауын мемлекеттiк тiркеу»
деген сөздер «географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердiң атауын мемлекеттiк тiркеу» деген сөздермен
ауыстырылсын;
3-тармақтың бірінші бөлігінде:
«тауар шығарылған жер атауының тiркелуiне жəне (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының
берiлуiне» деген сөздер «географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жер атауын жəне (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тіркеуге қарсы» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Қарсылық берген адамның, сондай-ақ пайдалану құқығы
иесінің дауды қарауға қатысуға құқығы бар.»;
28) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«40-бап. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын құқықтық қорғауды тоқтату жəне оларды жарамсыз деп тану
1. Қазақстан Республикасында географиялық нұсқаманы
жəне тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау
мынадай:
1) осы географиялық объектіге тəн жағдайлар жойылған
жəне осы географиялық нұсқамаға жəне тауар шығарылған
жердің атауына қатысты Географиялық нұсқамалардың
мемлекеттік тізілімінде жəне Тауарлар шығарылған жерлер
атауларының мемлекеттік тізілімінде көрсетілген сипаттамалары бар тауарды өндіру мүмкін болмаған;
2) тауар шығарылған елде географиялық нұсқаманы
жəне тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау
тоқтатылған жағдайларда тоқтатылады.
2. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығының қолданылуы мынадай:
1) осы Заңның 34-бабында белгiленген мерзімі өткен;
2) тауар Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік
тізілімінде жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының
мемлекеттік тізілімінде өзіне қатысты көрсетілген ерекше
қасиеттерін, сапасын, репутациясын жəне басқа да сипаттамаларын жоғалтқан;
3) сараптама ұйымына географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы иесінің
тиісті өтініші берілген;
4) географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығының иесі – заңды тұлға
таратылған немесе жеке тұлғаның кəсіпкерлік қызметі
тоқтатылған;
5) құқық иеленуші Географиялық нұсқамалардың
мемлекеттік тізілімінде жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде өзіне қатысты
көрсетілген ерекше қасиеттері, сапасы, репутациясы жəне
басқа да сипаттамалары бар тауарды өндіру жөніндегі
қызметті жүзеге асыру құқығынан айырылған;
6) осы баптың 1-тармағында көрсетілген негіздер бойынша географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің
атауын құқықтық қорғау тоқтатылған;
7) шетелдік заңды тұлға, шетелдік немесе азаматтығы жоқ
адам тауар шығарылған елде осы географиялық нұсқамаға
жəне тауар шығарылған жердің атауына құқығын жоғалтқан
жағдайларда тоқтатылады.
3. Географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын тіркеу жəне (немесе) оларды пайдалану
құқығын ұсыну осы Заңның 26, 27 жəне 29-баптарында
көрсетілген негіздер бойынша апелляциялық кеңестің немесе
соттың шешімі бойынша жарамсыз деп танылады.
4. Сараптама ұйымы Географиялық нұсқамалардың
мемлекеттік тізіліміне жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне географиялық
нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын жəне (немесе) оларды пайдалану құқығының ұсынылуын тіркеудің
қолданылуын тоқтату туралы жазба енгізеді жəне бұл туралы
мəліметтерді өзінің интернет-ресурсында орналастырады.»;
29) 12-тараудың тақырыбындағы «Тауар таңбаларын
иелерінің құқықтарын жəне тауарлар шығарылатын» деген сөздер «Тауар белгілері иелерінің құқықтарын жəне
географиялық нұсқамалар мен тауарлар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
30) 41-бапта:
2-тармақта:
2) тармақшадағы «тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуден жəне (немесе) табыстаудан» деген
сөздер «географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуден жəне (немесе)
беруден» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақшадағы «тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуге жəне (немесе) табыстауға» деген
сөздер «географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған
жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуге жəне (немесе)
беруге» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтағы «тауар шығарылған» деген сөздер «географиялық нұсқамаларды жəне тауарлар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
31) 41-2-баптың 3 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қарсылықты қарау мерзімі үш айға дейін, оның ішінде
өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша ұзартылуы
мүмкін.
4. Апелляциялық кеңес отырыс өткізілетін күнді мынадай:
1) тараптар, оның ішінде қарсылықты өзінің қатысуынсыз
қарау туралы өтінішхатын берген жағдайды қоспағанда,
қарсылықты мəлімдеуші келмеген;
2) өтініш беруші қосымша дəлелдемелерді ұсыну үшін
уақыттың қажеттігі туралы өтінішхат берген;
3) тараптардың дəлелдерін жəне (немесе) қарсылыққа
байланысты мəн-жайларды қосымша зерделеу қажет болған
жағдайларда ауыстыруға құқылы.»;
32) 42-бапта:
1-тармақта:
1) тармақшадағы «тауар шығарылған» деген сөздер
«географиялық нұсқамаға жəне тауар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3) тармақша «құқығын немесе» деген сөздерден кейін
«географиялық нұсқаманы жəне» деген сөздермен толықтырылсын;
2-тармақтағы «жəне Тауар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізіліміне» деген сөздер «, Географиялық нұсқамалардың мемлекеттік тізіліміне жəне Тауарлар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізіліміне» деген сөздермен ауыстырылсын;
33) 43-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«43-бап. Қазақстан Республикасының тауар белгілері,
қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы заңнамасын
бұзғаны үшін жауаптылық»;
1-тармақта:
бірінші бөлікте:
«келісімінсіз немесе» деген сөздер «келісімінсіз немесе
географиялық нұсқама жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
«құқықты немесе» деген сөздерден кейін «географиялық
нұсқаманы жəне» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөлікте:
«Тауар белгісін немесе» деген сөздерден кейін «географиялық нұсқаманы жəне» деген сөздермен толықтырылсын;
«(құқық иеленушінің) немесе» деген сөздер «(құқық
иеленушінің) немесе географиялық нұсқаманы жəне» деген
сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақ «құқықты немесе» деген сөздерден кейін
«географиялық нұсқаманы жəне» деген сөздермен толықтырылсын;
34) 44-бапта:
тақырып «(құқық иеленушінің) немесе» деген сөздерден
кейін «географиялық нұсқаманы жəне» деген сөздермен
толықтырылсын;
(Соңы 11-бетте)
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1-тармақта:
«(құқық иеленушінің) немесе» деген сөздерден кейін
«географиялық нұсқаманы жəне» деген сөздермен толықтырылсын;
«(құқық иеленушіге) немесе» деген сөздер «(құқық
иеленушіге) немесе географиялық нұсқаманы жəне» деген
сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтағы «тауар шығарылған» деген сөздер «географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтағы «тауар шығарылған» деген сөздер «географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған» деген сөздермен
ауыстырылсын;
4-тармақтағы «тауар шығарылған» деген сөздер «географиялық нұсқаманы жəне тауар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
5-тармақта:
«(құқық иеленушінің) немесе» деген сөздерден кейін
«геогра фиялық нұсқаманы жəне» деген сөздермен
толықтырылсын;
«тауар белгісін немесе» деген сөздерден кейін «географиялық нұсқаманы жəне» деген сөздермен толықтырылсын;
6-тармақтағы «тауар шығарылған» деген сөздер
«географиялық нұсқама жəне тауар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
35) 45-баптағы «тауар шығарылған» деген сөздер «географиялық нұсқамаларды жəне тауарлар шығарылған» деген
сөздермен ауыстырылсын;
36) 46, 46-1 жəне 46-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«46-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдер
1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты
тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен жəне
патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген
оның əрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген
өкiл болуға құқылы.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.
Уəкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан
тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім
білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу жəне оған өзгерістер
енгізу тəртібін уəкілетті орган айқындайды.
Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уəкілетті
органның интернет-ресурсында орналастырылады.
2. Аттестаттауға мынадай:
1) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;
2) уəкілетті органның жəне оның ведомстволық бағынысты
ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын
туыстары, жұбайы (зайыбы ) болып табылатын;
3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тəртіппен
жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;
4) осы Заңға сəйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.
3. Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау жəне қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тəжірибесі бар не патенттік
сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл
тағылымдамадан өткен адамдар аттестаттауға жіберіледі.
4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау
комиссиясының хаттамалық шешімімен:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға,
уəкілетті органның жəне оның ведомстволық бағынысты
ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;
3) осы Заңның 46-2-бабының 1-тармағында көзделген мəнжайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында
көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің
қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға
дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін
тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда,
аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта
басталады.
5. Өтініш берушінің, құқық иеленушінің өкілі ретінде
патенттік сенім білдірілген өкіл зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау мəселелері бойынша уəкілетті органмен жəне сараптама ұйымымен іс жүргізуге байланысты
қызметті жүзеге асырады. Уəкілетті органмен жəне сараптама ұйымымен іс жүргізуді өтініш беруші жəне (немесе)
құқық иеленуші де дербес жүзеге асыра алады.
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде
тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар
уəкілетті органда жəне оның ұйымдарында өзінің өтініш
беруші, тауар белгісінің, қызмет көрсету белгісінің иесі
құқықтарын жəне географиялық нұсқаманы жəне тауар
шығарылған жердің атауын пайдалану құқықтарын, сондайақ мүдделі тұлға құқықтарын патенттік сенім білдірілген
өкілдер арқылы жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның
шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар
Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін
мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген
өкілсіз өзінің өтініш беруші, тауар белгісінің, қызмет
көрсету белгісінің иесі құқықтарын жəне географиялық
нұсқаманы жəне тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын
жүзеге асыра алады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден
оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат
Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.
46-1-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары
мен міндеттері
1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:
1) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, зияткерлік
меншік құқықтарын иелену немесе беру мəселелері бойынша консультация беру;
2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс
берушінің атынан жəне оның тапсырмасы бойынша тауар
белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, географиялық нұсқамалар мен тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге арналған өтінімдерді ресімдеу жəне жасау жөніндегі
жұмыстарды жүзеге асыру;
3) тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне,
географиялық нұсқамаларға жəне тауарлар шығарылған
жерлердің атауларына құқықтарды қорғау мəселелері
бойынша уəкілетті органмен жəне (немесе) сараптама
ұйымымен өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде хат-хабар
алысу, сараптама шешімдеріне қарсылықтарды дайындау
жəне жіберу;
4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды жəне
(немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондайақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді жəне ұсынуды
кейіннен тіркеуге жəрдемдесу;
5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
мүшесі болу;
6) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау жəне қорғау мəселелерімен
байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру.
2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері
сенімхатпен куəландырылады.
Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты
істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген өкіл уəкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті.
3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық
берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс
тіліне нотариус куəландырған аудармасы міндетті түрде
ұсынылуға тиіс.
4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс
бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген
адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан
өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны
қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік
сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса,
тапсырманы қабылдамауға міндетті.

46-2-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін
жарамсыз деп тану жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мəліметтердің күшін жою
1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының
шешімімен:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған
кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс
тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;
3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кəсіптік қызметінде
бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;
4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін
сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;
5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп
жарияланған жағдайда;
6) патенттік сенiм білдірілген өкіл əрекетке қабілетсіз
немесе əрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;
7) жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын,
сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
ұсынуын қарау нəтижелері бойынша шығарылады.
2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың
заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде
патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігі жарамсыз деп танылады жəне тиісті мəліметтер патенттік сенім білдірілген
өкілдердің тізіліміне енгізіледі.
3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен
шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде
мəліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм
білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан
айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде
тіркеу туралы куəліктің күші жойылады.
4. Уəкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің
əрекеттеріне жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымы
не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы
келіп түскен жағдайда уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ
санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген
өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік
сенім білдірілген өкіл куəлігінің қолданылуы тоқтатыла
тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізіліміне белгі қойылады.
Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қарау нəтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі
қабылданады:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін кері қайтарып алу жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;
2) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қанағаттандырудан бас тарту.
Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік
дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді жəне оған
сотқа шағым жасалуы мүмкін.».
8. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен толықтырылсын:
«38) «Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған жерлердің
атаулары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
29-бабының 3, 5 жəне 6-тармақтарында көзделген жағдайларда қорытынды береді.»;
2) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 30-2) тармақшамен толықтырылсын:
«30-2) «Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері,
геогра фиялық нұсқамалар жəне тауарлар шығарылған
жерлердің атаулары туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 29-бабының 3, 5 жəне 6-тармақтарында көзделген
жағдайларда қорытынды береді;».
9. «Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы» 2001 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан
Республикасының Заңына:
1) 4-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік
сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу, патенттік
сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік
сенім білдірілген өкілдің куəлігін жарамсыз деп тану
жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде
мəліметтердің күшін жою;»;
2) 11-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:
«қазақ жəне орыс тілдерінде» деген сөздер «қазақ немесе
орыс тілінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
«екi айдан кешiктiрiлмей» деген сөздер «екi ай ішінде»
деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 15, 15-1 жəне 15-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«15-бап. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер
1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты
тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен жəне
патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген
Қазақстан Республикасының əрекетке қабiлеттi азаматы
патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.
Уəкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан
тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім
білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу жəне оған өзгерістер
енгізу тəртібін уəкілетті орган айқындайды.
Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уəкілетті
органның интернет-ресурсында орналастырылады.
2. Аттестаттауға мынадай:
1) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын;
2) уəкілетті органның жəне оның ведомстволық бағынысты
ұйымдарының қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын
туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын;
3) қылмыс жасағаны үшін заңда белгіленген тəртіппен
жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар;
4) осы Заңға сəйкес патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінен шығарылған адамдар жiберiлмейдi.
3. Аттестаттауға зияткерлік меншік құқықтарын сақтау
жəне қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тəжірибесі
бар не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында
кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар жіберіледі.
4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау
комиссиясының хаттамалық шешімімен:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес кəсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға,
уəкілетті органның жəне оның ведомстволық бағынысты
ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;
3) осы Заңның 15-2-бабының 1-тармағында көзделген мəнжайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында
көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің
қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға
дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.
Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін
тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда,
аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта
басталады.
5. Өтініш берушінің, құқық иеленушінің өкілі ретінде
патенттік сенім білдірілген өкіл уəкілетті органмен жəне сараптама ұйымымен іс жүргізуге байланысты қызметті жүзеге
асырады. Уəкілетті органмен жəне сараптама ұйымымен іс
жүргізуді өтініш беруші жəне (немесе) патент иеленуші де
дербес жүзеге асыра алады.
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде
тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар
уəкілетті органда өзінің өтініш беруші, құқық иеленуші
құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға құқықтарын патенттік
сенім білдірілген өкілдер арқылы жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бірақ оның
шегінен тысқары жерде уақытша жүрген жеке тұлғалар
Қазақстан Республикасының шегінде хат алмасу үшін мекенжайын көрсеткен кезде патенттік сенім білдірілген өкілсіз
өзінің өтініш беруші, құқық иеленуші құқықтарын, сондай-ақ
мүдделі тұлға құқықтарын жүзеге асыра алады.
Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден
оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат
Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.
15-1-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің құқықтары
мен міндеттері
1. Патенттік сенім білдірілген өкіл мыналарға құқылы:
1) интегралдық микросхемалар топологияларын қорғау,
интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды
иелену немесе беру мəселелері бойынша консультация беру;
2) тапсырыс берушінің, сенім білдірушінің, жұмыс
берушінің атынан жəне оның тапсырмасы бойынша
интегралдық микросхемалар топологиясын тіркеуге
арналған өтінімдерді ресімдеу жəне жасау жөніндегі
жұмыстарды жүзеге асыру;
3) интегралдық микросхемалар топологияларын тіркеу
мəселелері бойынша уəкілетті органмен жəне (немесе) сараптама ұйымымен өзара іс-қимыл жасау;
4) лицензиялық (қосалқы лицензиялық) шарттарды жəне
(немесе) басқаға беру шарттарын жасауға, қарауға, сондайақ сараптама ұйымында құқықтарды беруді жəне ұсынуды
кейіннен тіркеуге жəрдемдесу;
5) патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
мүшесі болу;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым
салынбаған, зияткерлік меншікті сақтау жəне қорғау мəселелерімен байланысты басқа да қызмет түрлерін жүзеге
асыру.
2. Патенттік сенім білдірілген өкілдің өкілеттіктері
сенімхатпен куəландырылады.
Апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты істерді жүргізу кезінде патенттік сенім білдірілген
өкіл уəкілетті органға сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуға
міндетті.
3. Егер сенімхат шет тілінде жасалса, онда қарсылық
берілген тілге байланысты сенімхаттың қазақ немесе орыс
тіліне нотариус куəландырған аудармасы міндетті түрде
ұсынылуға тиіс.
4. Патенттік сенім білдірілген өкіл, егер бұрын осы іс
бойынша мүдделері іс жүргізу туралы өтінішпен жүгінген
адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдардың атынан
өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны
қарауға өзгеше қатысса, сондай-ақ егер істі қарауға патенттік
сенім білдірілген өкілдің жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын лауазымды адам қатысса,
тапсырманы қабылдамауға міндетті.
15-2 бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін
жарамсыз деп тану жəне патенттік сенім білдірілген
өкілдердің тізіліміндегі мəліметтердің күшін жою
1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен аттестаттау комиссиясының
шешімімен:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;
2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған
кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс
тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;
3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кəсіптік қызметінде
бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;
4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін
сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;
5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп
жарияланған жағдайда;
6) патенттік сенiм білдірілген өкіл əрекетке қабілетсіз
немесе əрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;
7) жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын,
сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының
ұсынуын қарау нəтижелері бойынша шығарылады.
2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың
заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде
патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігі жарамсыз деп танылады жəне тиісті мəліметтер патенттік сенім білдірілген
өкілдердің тізіліміне енгізіледі.
3. Патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінен
шығарылған патенттік сенім білдірілген өкіл бұл жөнінде
мəліметтер енгізілген күннен бастап патенттік сенiм білдірілген өкілдің қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады, ал оны патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде тіркеу
туралы куəліктің күші жойылады.
4. Уəкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің
əрекеттеріне жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымы
не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы
келіп түскен жағдайда уəкілетті орган қызметкерлерінің тақ
санынан апелляциялық комиссия құрады. Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген
өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік
сенім білдірілген өкіл куəлігінің қолданылуы тоқтатыла
тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің
тізіліміне белгі қойылады.
Жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қарау нəтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі
қабылданады:
1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куəлігін кері қайтарып алу жəне патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;
2) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның шағымын не
патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын
қанағаттандырудан бас тарту.
Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді жəне оған сотқа
шағым жасалуы мүмкін.».
10. «Əділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
21-баптың 7), 8), 9) жəне 11) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«7) авторлық құқықты ресми тізілімдерде тіркеу жөніндегі
қызметті ұйымдастыру;
8) өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiне, селекциялық
жетiстiктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне,
географиялық нұсқамаларға жəне тауарлар шығарылған
жерлердің атауларына қорғау құжаттарын беруге арналған
өтiнiмдердi тiркеу жөніндегі қызметті, оның ішінде
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына
сəйкес ұйымдастыру;
9) өнеркəсіптік меншік объектілеріне, селекциялық
жетістіктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, географиялық нұсқамаларға жəне тауарлар шығарылған жерлердің
атауларына қорғау құжаттарын беруге арналған өтінімдерге
сараптама жүргізу жөніндегі қызметті ұйымдастыру, тиісті
мемлекеттік тізілімдерді жүргізу, қорғау құжаттарын беру
жəне оларды күшінде ұстап тұру жөніндегі шараларды
жүзеге асыру, оның ішінде Қазақстан Республикасының
халықаралық шарттарына сəйкес;»;
«11) өнеркəсiптiк меншiк объектiлерiн, селекциялық
жетiстiктердi, интегралдық микросхемалар топологияларын
пайдалануға арналған лицензиялық шарттарды, ашық лицензияларды жəне қорғау құжаттарын басқаға беру шарттарын
тiркеу жөніндегі қызметті ұйымдастыру;».
11. «Ең төмен əлеуметтік стандарттар жəне олардың
кепілдіктері туралы» 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына:
37-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету
саласындағы ең төмен əлеуметтік стандарттар құқықтық
ақпарат беруге, құқықтық консультация беруге, адвокаттардың, заң консультанттарының жеке тұлғалардың мүдделерін
қорғауы мен білдіруіне əлеуметтік кепілдіктер мен əлеуметтік құқықтардың іске асырылуын қамтамасыз етеді.»;
2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) «Адвокаттардың, заң консультанттарының жеке
тұлғалардың мүдделерін қорғауы мен білдіруі» ең төмен
əлеуметтік стандарты болып табылады.»;
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

11
«4. «Құқықтық консультация беру» ең төмен əлеуметтік
стандарты «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында жəне Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында көзделген жағдайларда
адвокаттардың, заң консультанттарының құқықтық консультация беру тəртібін белгілейтін нормаларды қамтиды.
5. «Адвокаттардың, заң консультанттарының жеке
тұлғалардың мүдделерін қорғауы мен білдіруі» ең төмен
əлеуметтік стандарты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда адвокаттардың, заң консультанттарының соттарда, қылмыстық қудалау органдарында,
өзге де мемлекеттік органдарда жəне мемлекеттік емес
ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғауы мен
білдіруі тəртібін белгілейтін нормаларды қамтиды.».
12. «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы» 2018
жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 22-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) адвокат, заң консультанты көрсеткен мемлекет
кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеудің, құқықтық консультация беруге, қорғауға жəне өкілдік етуге, сондай-ақ
татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды
өтеу мөлшерлерін белгілейді;»;
2) 23-баптың 12) жəне 13) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«12) адвокат, заң консультанты көрсеткен, мемлекет
кепілдік берген заң көмегін есепке алу тəртібін əзірлейді
жəне бекітеді;
13) адвокат, заң консультанты көрсететін, мемлекет
кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу жəне құқықтық консультация беруге, қорғауға жəне өкілдік етуге, сондай-ақ
татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды
өтеу қағидаларын бекітеді;»;
3) 25-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«2-1) заң консультанттары осы Заңда белгіленген
тəртіппен;»;
4) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«26-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға
құқығы бар тұлғалар
1. Құқықтық ақпарат беру түріндегі мемлекет кепілдік
берген заң көмегін тегін алуға барлық жеке жəне (немесе)
заңды тұлғалардың құқығы бар.
2. Құқықтық консультация беру түріндегі мемлекет
кепілдік берген заң көмегі:
1) алименттер өндіріп алу, зейнетақы мен жəрдемақылар
тағайындау, ақтау, босқын немесе қандас мəртебесін
алу мəселелері бойынша жеке тұлғаларға, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған кəмелетке толмағандарға;
2) мəртебесіне немесе жағдайына байланысты құқықтары
мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жəне қорғау
мəселелері бойынша сексуалдық зорлық-зомбылық, адам
саудасы, терроризм актісі құрбандарына не азаптауларға
ұшыраған құрбандарға;
3) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды
өтеу мəселелері бойынша жеке тұлғаларға;
4) жұмысына байланысты денсаулығының зақымдануынан
келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген
зиянды өтеу мəселелері бойынша жеке тұлғаларға;
5) Ұлы Отан соғысына қатысушылар, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілген
адамдар, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс
қимылдарының ардагерлері, мерзімді қызметтегі əскери
қызметшілер, бірінші жəне екінші топтағы мүгедектігі бар
адамдар, жасы бойынша зейнеткерлер болып табылатын,
кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес мəселелер бойынша жеке тұлғаларға;
6) кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес мəселелер
бойынша көпбалалы отбасыларға;
7) кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес мəселелер
бойынша жан басына шаққандағы орташа айлық кірістері
облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада белгіленген кедейлік шегінен төмен табысы аз адамдарға
(отбасыларға) осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен көрсетіледі.
3. Соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де
мемлекеттік органдарда жəне мемлекеттік емес ұйымдарда
жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау жəне білдіру түріндегі
мемлекет кепілдік берген заң көмегі:
1) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес əкімшілік
жауаптылыққа тартылатын адамға;
2) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік
заңнамасына сəйкес талап қоюшыға не жауапкерге жəне
Қазақстан Республикасының əкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасына сəйкес талап қоюшыға;
3) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік
заңнамасына сəйкес күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға,
сотталған адамға, ақталған адамға, жəбірленушіге осы Заңда
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен көрсетіледі.
4. Осы баптың 1, 2 жəне 3-тармақтарында көрсетілген
тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында мемлекет
кепілдік берген заң көмегін тұрғылықты жеріне жəне тұрған
жеріне қарамастан алуға құқылы.
5. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның
мүддесіне орай оның өкілі заңдарда белгіленген тəртіппен
осындай көмек көрсету туралы өтінішхатпен жүгіне алады.»;
5) 28-баптың 6-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Аумақтық əділет органы жыл сайын жиырма бесінші
желтоқсаннан кешіктірмей мемлекет кепілдік берген заң
көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін
өзінің интернет-ресурсына орналастырады.»;
6) мынадай мазмұндағы 28-1-баппен толықтырылсын:
«28-1-бап. Заң консультанттарының мемлекет кепілдік
берген заң көмегін көрсету тəртібі
Заң консультанттарының мемлекет кепілдік берген заң
көмегін көрсетуге қатысуын заң консультанттарының
палаталары уəкілетті орган айқындаған тəртіппен ұйымдастырады.»;
7) 29-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) өтініш иесі мемлекет кепілдік берген заң көмегін
алуға құқығы бар, осы Заңның 26-бабының 2 жəне 3-тармақтарында көзделген тұлғалар санатына жатпаса;»;
8) 80-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«7-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жөніндегі
жұмысты ұйымдастырады;»;
9) мынадай мазмұндағы 86-1-баппен толықтырылсын:
«86-1-бап. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік
берген заң көмегіне ақы төлеу
1. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу бюджет қаражаты есебінен
жүргізіледі.
2. Заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу жəне құқықтық консультация беруге, қорғауға жəне өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды
өтеу мөлшерлерін Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілейді.
3. Заң консультанты көрсететін заң көмегіне ақы төлеу
жəне құқықтық консультация беруге, қорғауға жəне өкілдік
етуге, сондай-ақ татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу тəртібі уəкілетті орган бекітетін,
мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.
4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
жағдайларда, заң консультанты көрсететін мемлекет кепілдік
берген заң көмегіне, іссапар, көлік шығыстарына ақы
төлеу жəне оның құқықтық консультация беруге, қорғауға
жəне өкілдік етуге байланысты басқа да шығыстарын өтеу
соттардың ұйғарымдары бойынша жүргізіледі.».
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ. ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 20 маусым
№ 128-VІI ҚРЗ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ЖОЛДАУЫ

«Қазақстан Республикасындағы конституциялық
заңдылықтың жай-күйі туралы»
(2022 жылғы 20 маусымда Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысында жария етілді)
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Конституциялық Кеңестің бұл Жолдауы оның
өткен 26 жыл ішіндегі қызметінің нəтижелерін көрсететін қорытынды құжат болып табылады. Қолданыстағы Конституция қабылданғаннан кейін құрылған
Конституциялық Кеңес құқықтық мемлекеттің қағидаттарын бекіту ісіне лайықты үлес қосты.
I.
Осыған дейінгі Жолдау жария етілген соң өткен
жыл қазақстандық мемлекеттіліктің дамуы үшін
айрықша оқиға – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
Тəуелсіздігінің 30 жылдығымен есте қалды.
1991 жылғы 16 желтоқсан əлемдегі жаһандық
бетбұрыстар аясында əрбір қазақстандықтың, азаматтық қоғамның, мемлекеттік аппараттың жəне жалпы
еліміздің өмірін түбегейлі өзгерткен шын мəніндегі
тарихи дəуір болды.
Бұл үрдісте 1995 жылы 30 тамызда жалпыхалықтық референдумда қабылданған Қазақстан
Республикасының Конституциясы ерекше орын алады. Ұлттық мүдделермен бірге əлемдік қоғамдастық
қабылдаған құндылықтарды жариялай отырып, ол
конституционализм негіздерін, демократиялық, құқықтық, зайырлы жəне əлеуметтік мемлекет идеалдарын
біртіндеп орнықтыруды қамтамасыз етті.
Конституция қолданыста болған уақыт ішінде
мемлекеттік тəуелсіздіктің негізгі компоненттерін
қалыптастыру жəне нығайту бойынша терең реформалар жүзеге асырылды. Олардың тиімділігі Қазақстанда
жəне одан тыс жерлерде расталды.
Қазақстан Республикасы халықаралық қоғамдастықтың танылған мүшесіне, этносаралық жəне
конфессияаралық келісімді, жаһандық жəне өңірлік
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, халықаралық құқық
талаптарын орындау саласындағы бірқатар ірі бастамаларды іске асырудың шабыттандырушысы мен
ұйымдастырушысына айналды.
Қазақстанның эволюциялық стратегиясын жалғастыру үшін Республика Президенті Қ.К.Тоқаев саяси
реформалардың төрт пакеті шеңберінде елді одан əрі
демократияландыруға бағытталған бірқатар маңызды
бастамаларды іске асыруда.
Экономикалық жүйе мен əлеуметтік қатынастарды
одан əрі дəйекті реформалау, мемлекеттік органдарды ұйымдастыру жəне олардың қызметін жетілдіру,
жоғары мемлекеттік биліктің маңызды шешімдер
қабылдауына азаматтық қоғам өкілдерін тарту бойынша əзірленген стратегиялық шаралар мемлекеттік жоспарлаудың қағидатты құжаттарында көрініс тапты.
Тек саяси салада ғана оннан астам заң қабылданды.
Парламент, саяси партиялар жəне т.б. туралы заңнамаға нақты өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
«Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі туралы» жаңа Заң
қабылданды.
Алайда, 2020-2022 жылдар Қазақстан үшін елеулі
сынақтардың уақыты болды.
Қазақстанды да қамтыған дүниежүзілік
COVID-19 пандемиясы Конституцияның 29-бабында бекітілген азаматтардың денсаулығын сақтауға
құқығы кепілдерінің беріктігіне, сондай-ақ төтенше жағдайларда мемлекеттік аппараттың жұмысына
үлкен сын болды. Ел Президенті енгізген төтенше
жағдай режимі, мемлекет пен қоғамның материалдық,
ұйымдастырушылық-құқықтық жəне өзге де ресурстарын жұмылдыру қатерді еңсеруге мүмкіндік берді.
Жалпы, елімізде бұрын-соңды белгісіз құқықтық режим
тетіктері құрылды, олар арнайы əдебиеттерде «құтқару
конституционализмі» деп аталды.
Еліміз 2022 жылғы қаңтар айының басында
ауыр сынақтарға тап болды. Халқымыздың бірлігі
мен ынтымағының жəне Конституцияның кепілі –
Мемлекет басшысының батыл шешімдерінің арқасында
мемлекетіміздің тұтастығы, азаматтардың қауіпсіздігі,
еліміздің болашағы сақталып қалды.
Республика Президенті 2022 жылғы қаңтар-ақпан
айларындағы бірқатар сөздерінде Жаңа Қазақстанның
тұжырымдамасы туралы жария етті. Жаңа Қазақстан
мемлекеттік аппаратты жаңартуды жəне қоғамдық
құндылықтарды қайта жүктеуді білдіреді.
Конституциялық Кеңестің пікірінше, Қазақстанның осы бағыттар бойынша дамуы конституционализмді одан əрі нығайтуға, қолданыстағы Негізгі
Заңда көзделген ережелердің жаңартылуына, сондайақ, қажет болған жағдайда, жаңа конституциялық
құндылықтарды жоғары саяси-құқықтық деңгейде
тұжырымдауға жəне бекітуге ықпал ететін болады.
Өз жиынтығында бұл Қазақстан Республикасы
дамуының, оның қоғамдық құрылысының, мемлекеттік
органдарды ұйымдастыру мен олардың қызметінің
тұрақтылығы мен серпінділігін, адам мен азаматтың
бірқатар құқықтары мен бостандықтарының, қоғам мен
мемлекеттің, жергілікті өзін-өзі басқару институтының
тыныс-тіршілігінің жаңа мазмұнмен қарыштап
қанығуын қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.К.Тоқаевтың биылғы жылғы 16 наурыздағы «Жаңа
Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы» атты Қазақстан
халқына Жолдауында реформалардың жаңа пакеті ұсынылды, олар аталған Жолдауды іске асыру жөніндегі
Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарында нақтыланды.
Бұл жүйелі шаралар кешені белсенді трансформация кезеңіне өткен қоғамға жəне қазіргі уақытта
Жаңа Қазақстанды құруда қауіпсіздікті, егемендікті,
аумақтық тұтастықты қамтамасыз етудің берік саясиқұқықтық іргетасын қалауға арналған.
Қоғамдық өмірдің барлық жақтарын монополиядан
арылту, əлеуметтік əділеттілік ахуалын құру көзделген.
Басты назар əлеуметтік саясатқа, халықтың табысын
арттыруға жəне кедейліктің алдын алу шараларына,
саяси өзгерістердің егжей-тегжейлі бағдарламасына,
азаматтардың мүдделерін ілгерілетуге жəне биліктің
ашықтығына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылды жандандыруға, қоғамды мемлекетпен мүдделі
ынтымақтастыққа тартуға аударылды.
Заң жəне тəртіп еліміздің қарқынды дамуының
негізгі кепілі болып танылды.
Жолдауда қойылған мақсаттар мен жүйелі реформалардың белгіленген саяси-құқықтық ресурстары
конституционализмді одан əрі нығайтуға бағытталған.
Республика Президенті ұсынған ірі бастамалардың
іске асырылуы еліміздің саяси жүйесі мен əкімшілікаумақтық құрылымын айтарлықтай өзгертеді.
«Өз мəні бойынша олар Қазақстанның билік институттарын қалыптастыру мен өзара іс-қимылының
сапалы жаңа моделіне көшуін, жаңа саяси мəдениеттің

орнығуын білдіреді», деп есептейді Қазақстанның
Президенті Қ.К. Тоқаев.
Оларды іске асыру үшін Конституцияның 30-дан
астам бабына өзгерістер енгізу орынды деп танылды.
5 маусымда өткен республикалық референдумда «Қазақстан Республикасының Конституциясына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының жобасы қабылданып, қоғам
мен мемлекетті одан əрі жаңғырту үшін қажетті
құқықтық негіздер қаланды.
Ағымдағы жылдың соңына дейін көптеген конституциялық жəне өзге де заңдарды, сондай-ақ оларды
іске асыруға бағытталған ұйымдастырушылық сипаттағы дайындық шараларын қабылдау қажет. Конституцияға түзетулермен бірге олардың орындалуы Жаңа
Қазақстан құрылысының ортақ мақсаттарына қол
жеткізуге ықпал етеді.
Осылайша, бүкіл конституциялық кеңістіктің одан
əрі демократиялық эволюциясының векторы дəйекті
түрде түзетілетін болады.
II.
Конституциялық Кеңес 1996-2022 жылдар ішінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында
Конституцияның үстемдігін қамтамасыз еткен квазисоттық мемлекеттік орган болды. Конституцияның 7174 жəне 78-баптарында бекітілген айрықша мəртебесі
мен өкілеттіктеріне байланысты Кеңес Негізгі Заңның
нормаларына ресми түсіндірме, Конституцияға
өзгерістер мен толық тырулар жобалары бойынша қорытындылар берді, заңдар мен халықаралық
шарттардың Кон ститу цияға сəйкестігін қарады.
Оның барлық субъектілер үшін орындалуы міндетті
шешімдерінде прогрессивті конституциялық-құқықтық
доктрина, негізгі құқықтық институттардың креативті
түсінігі қалыптасты.
Осы орайда Конституциялық Кеңес Конституцияның рухы мен əрпін басшылыққа алып, əрқашан
құқық үстемдігінің шеңберінде қызмет етті. Қоғам
мен мемлекет эволюциясының сұраныстарына
сай конституциялық бақылау органының құзыреті
кеңейтіліп, қызметінің ұйымдастырушылық-құқықтық
тетіктері жетілдіріліп тұрды.
Конституциялық Кеңестің шешімдері бүкіл
құқықтық жүйенің эволюциясына оң əсер етті жəне
барлық субъектілер үшін міндетті құқықтың жалпы
қағидаттарын тұжырымдады. Оның құқықтық ұстанымдары мемлекеттік биліктің біртұтастығы мен барлық тармақтарының конституциялық өкілеттіктеріне
жəне тежемелік əрі тепе-теңдік жүйесіне сəйкес
үйлесімді өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге; заң
шығару процесінде жəне құқық қолдану практикасында конституциялық заңдылықты, адам мен
азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары
мен бостандықтарын қорғау кепілдіктерін сақтауға
ықпал етті.
Конституциялық Кеңестің қызметі Қазақстан
Республикасы Конституциясының жасампаздық
əлеуетін неғұрлым толық ашуға, ағымдағы заңнаманың оған сəйкес келтірілуін қамтамасыз етуге,
материалдық жəне процестік құқық салаларын дамыту
үшін бағдарларды айқындауға мүмкіндік берді.
Сондықтан Конституциялық Кеңестің Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға
қайшы келмейтін нормативтік қаулыларын қолданыстағы құқық құрамында сақтау заңды.
Конституциялық Кеңес қызметінің негізгі қорытындылары.
1996 жылдың ақпан айынан бастап Конституциялық
Кеңеске 200-ден астам өтініш келіп түсті, оның ішінде:
- Мемлекет басшысынан - 27;
- Парламент Палаталары төрағаларынан жəне оның
депутаттарынан – 77;
- Премьер-Министрден - 27;
- соттардан - 71 ұсыныс.
Конституциялық Кеңес 140-тан астам нормативтік
қаулы қабылдады. Конституциялық новеллалардың
Негізгі Заңға енгізілуіне байланысты Конституциялық
Кеңес өзінің жекелеген шешімдерін қайта қарады (1998,
2007 жəне 2017 жылдары).
30 заң мен халықаралық шарт жалпы не ішінара
конституциялық емес деп танылды. Жоғары қоғамдық
резонанс тудырған бірқатар заңдардың Конституцияға
сəйкестігі расталды. Олардың ішінде: Қазақстанда
кейбір жер санаттарына жеке меншік енгізген Жер
кодексі (2003 жыл); қолданыстағы «Саяси партиялар
туралы» Заң (2002 жыл) жəне басқалары бар.
Негізгі Заңның үстемдігін қамтамасыз етудің
маңызды құралдарының бірі Конституция нормаларын ресми түсіндіру болып табылады. Конституциялық Кеңес осындай 100-ден астам өтінішті
қарады. Басты конституциялық институттарды жəне
олардың даму перспективаларын түсінуге заңды
көзқарастарды белгілейтін, мемлекеттің, қоғамдық
бірлестіктер мен азаматтардың өзара қарым-қатынас
қағидаттарын айқындайтын, адам жəне азамат
құқықтарын қамтамасыз ету тетіктерін нығайтатын,
сондай-ақ елдің одан əрі конституциялық дамуына
қатысты басқа да бірқатар мəселелерді түсіндіретін
түсініктемелер берілді.
Парламентке елдегі конституциялық заңдылықтың жай-күйі туралы 27 жолдау жіберілді, оларда
Қазақстанда конституциялық бақылауды жүзеге асыру тəжірибесі негізінде адам құқықтарын қорғауға,
заң шығару процесін жетілдіруге, заңнаманы Конституцияға сəйкес келтіруге, сот құрылысы жəне сот ісін
жүргізуге, əкімшілік реформаға қатысты жəне басқа да
мəселелер көтерілді.
Өткен жылдар ішінде Конституциялық Кеңестің əр
бес жыл бойынша (2000, 2005, 2010, 2015, 2016 жəне
2020 жылдары), сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік Тəуелсіздігінің 30 жылдығына сəйкес
қорытынды жолдауларын ұсынудың белгілі бір практикасы қалыптасты.
Жыл сайынғы жолдаулардың əрқайсысында елдегі
конституционализмді бекіту жолындағы оқиғалар мен
фактілерге егжей-тегжейлі талдау жасалды, негізгі
құқықтық институттарды ғылыми-эмпирикалық түсінудің негіздері қаланды жəне олардың тиімділігін арттыру
бойынша ұсынымдар жасалды, Негізгі Заңның талаптарына сəйкес заңнаманы жəне оны қолдану практикасын
одан əрі жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар енгізілді.
Мысалы, КК-нің 2016 жылғы 16 маусымдағы жолдауында егемендік пен тəуелсіздікті одан əрі нығайту
құралдары ретінде: Негізгі Заңның құндылықтарын
толық іске асыру, ел Конституциясының үстемдігін
жəне тікелей қолданылуын қамтамасыз ету; ғылыми
айқындалған индикаторлар негізінде кешенді конституциялық мониторингтің тиімді жүйесін қалыптастыру

жəне енгізу; соттардың бастамасы бойынша Негізгі
Заңның 78-бабында көзделген конституциялық бақылауды тиімді пайдалану ұсынылды.
Конституциялық Кеңестің 2020 жылғы 27 мамырдағы жолдауында конституциялық құндылықтарға
мойынсыну қоғамдық сананы жаңғыртудың тірегі
болуы керек екендігі атап өтілді. Кеңестің пікірінше,
заңға бағыну жəне құқықты теріс пайдалануға қарсы
көзқарасты ынталандыру маңызды болып табылады.
Конституциялық Кеңес қоғамның назарын
конституциялық патриотизм мəдениетін қалыптастыру жөніндегі жұмысты одан əрі жалғастыру қажеттігіне аударған болатын. Заңнамада жəне мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық-практикалық
қызметінде конституциялық құндылықтарды одан
əрі дамыту Қазақстанның Мемлекеттік Тəуелсіздігін
орнықты жəне дəйекті нығайтуға ықпал етеді (КК-нің
2019 жылғы 5 маусымдағы жолдауы).
Саяси-құқықтық реформаның маңызды əдістемелік алғышарттарының бірі ретінде азаматтардың
конституциялық патриотизмі, конституциялық тұрғыдан ойлауы жəне мəдениеті, конституциялыққұқықтық дүниетанымы мəселелерін практикалық
ұсыныстар əзірлей отырып, ғылыми-сарапшылық
қоғамдастықтың зерттегені орынды (КК-нің 2017
жылғы 9 маусымдағы жолдауы).
Конституциялық Кеңес шешімдерінің жиынтығы
қазақстандық қоғам мен мемлекеттің тыныс-тіршілігінің барлық салаларында конституциялық заңдылық
деңгейін елеулі түрде арттырады.
III.
Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулыларының (бұдан əрі – КК нормативтік қаулысы) құқықтық
ұстанымдары конституциялық нормалардың өзара
логикалық байланысы мен Конституцияның жалпы
ережелері жəне қағидаттарымен ұштасуында жүйелі
түрде терең доктриналық құқықтық талдау жасау
арқылы айқындалды. Конституциялық Кеңестің
шешімдеріндегі заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсынымдар уəкілетті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалармен қаралды. Олар қабылданған шешім
туралы Конституциялық Кеңеске міндетті түрде хабарлап отырды.
Республика Конституциясының преамбуласы
мен бірінші бөлімінде қамтылған жалпы ережелері
аса маңызды. Олардың құндылығы Қазақстанның
конституциялық құрылысы мен мемлекеттілігінің
басты негіздері мен қағидаттарын жариялап, баянды етуімен байланысты. Аталған құндылықтар
Конституциялық Кеңестің көптеген қорытынды
шешімдерінде ашылған.
Конституцияның 1-бабының 2-тармағында Республика қызметінің түбегейлі қағидаттарының қатарында
қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық, бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму, қазақстандық патриотизм, мемлекет өмірінің аса маңызды
мəселелерін демократиялық əдістермен, оның ішінде
республикалық референдумда немесе Парламентте
дауыс беру арқылы шешу айқындалған.
Олар мемлекеттің, оның институттарының, қоғамдық бірлестіктердің жəне əрбір азаматтың қызметінде
өте маңызды орын алады.
Конституциялық Кеңестің 1996-2021 жылдар
кезеңіндегі бірқатар нормативтік қаулылары Конституцияның нормаларын ресми түсіндіруге, сондай-ақ
басқару нысаны мен мемлекеттік құрылыстың нысаны бойынша қабылданатын жəне қолданыстағы
заңдарға, мемлекеттік билікті ұйымдастырудың өзге
де мəселелеріне – жоғары мемлекеттік органдардың
мəртебесі, оларды қалыптастыру тəртібі, құзыреті, заң
шығару процесі мен бір-бірімен өзара қарым-қатынас
тетігіне, қатысты болды.
Мысалы, Конституциялық Кеңестің 2017 жылғы
9 наурыздағы нормативтік қаулысында, басқалармен
қатар, мынадай құқықтық ұстанымдар тұжырымдалды:
Конституциялық құндылықтар адам мен азамат,
қоғам мен мемлекет үшін ең жоғары мəнге ие, мызғымас тұрақтылықпен сипатталады. Олар Негізгі
Заңның барлық келесі нормаларының жəне құқық
қолдану практикасының мазмұнын анықтайды;
Қазақстанның дамыған азаматтық қоғам ретінде
қалыптасуы мен дамуының бүкіл жаңа тарихы қазіргі
заманғы конституциялық құндылықтарды, Қазақстан
Республикасы қызметінің түбегейлі қағидаттарын
орнықтырумен жəне оларды іске асырумен байланысты;
Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар
Республиканың конституциялық құндылықтарын жəне
қызметінің түбегейлі қағидаттарын жаңа мазмұнмен
толықтырып отырады.
Конституциялық Кеңес мемлекет өмір сүретін жəне
биліктің егеменді ұйымы ретінде əрекет ететін кеңістік
мемлекеттік территориямен шектелетінін бірнеше
рет атап өтті. Территориялық тұтастық Қазақстанның
ұлттық қауіпсіздігінің айқындаушы шарты болып
табылады жəне мемлекеттің келісімінсіз оның аумағын бөлшектеуге, табиғи ресурстарды рұқсатсыз
пайдалануға жəне Қазақстан өңірлерінің мəртебесін
өз еркімен өзгертуге жол бермеуді білдіреді. Сондайақ ол мемлекеттік шекараның мызғымастығын жəне
мемлекеттің ұлттық мүдделері мен егемен теңдігіне
нұқсан келтіретін аумақты басқаға беруге тыйым салуды білдіреді.
Халықаралық қатынастарға түскен кезде субъект
ретінде Республика танылады жəне Қазақстанның
егемендігі сақталады. Негізгі Заңда көзделген егемендіктің, тəуелсіздіктің жəне конституциялық құрылыстың негіздеріне арналған жалпы ережелер, принциптер мен нормалар (1-5, 10-12, 34, 36, 39-баптар
жəне басқалар) бірінші кезекте Конституциямен, тек
содан кейін – оған негізделген өзінің заңды күші төмен
нормативтік құқықтық актілермен қамтамасыз етіледі
жəне қорғалады (КК-нің 2003 жылғы 1 желтоқсандағы,
2009 жылғы 5 қарашадағы нормативтік қаулылары, ККнің 2015 жылғы 16 маусымдағы жолдауы).
Жеке адамның Қазақстанның егемендігімен
тұрақты саяси-құқықтық байланысын Қазақстан
Республикасының азаматтық институты білдіреді –
ол барлық қазақстандықтар үшін құндылық, берекелі
Отанының бар екендігін сезіну, оның жетістіктері
мен игілігіне сіңірген еңбегі үшін мақтаныш сезімін
білдіреді.
Конституциялық Кеңес азаматтық институтының
мəселелерін реттейтін Негізгі Заңның нормаларын
түсіндіре отырып, азаматтық институты Республиканың
егемендігінің, тəуелсіздігінің жəне конституциялық
құрылысының айқындаушы белгісі болып табылатынын атап көрсетті (КК-нің 2003 жылғы 1 желтоқсандағы
нормативтік қаулысы).

Конституциялық Кеңестің шешімінде Қазақстанда
көп азаматтық, оның ішінде қосарланған азаматтық,
институтына жол берілмейтіндігі туралы құқықтық
ұстаным білдірілді.
Конституциялық Кеңестің активінде оның адамның
жəне азаматтың конституциялық құқықтары мен
бостандықтары мəселелері жөніндегі шешімдері
маңызды орын алады. Адамның, оның өмірінің,
құқықтары мен бостандықтарының жоғары құндылығын бекіту арқылы қоғамның барлық салаларында жеке тұлғаның басымдығы қамтамасыз етіледі.
Конституциялық Кеңес осы ережелердің жүйе құраушы
рөлін үнемі атап отырды:
- адам құқықтары мен бостандықтарының тізбесіне
мемлекет Республика Конституциясының жəне оған
сəйкес келетін өзге де нормативтік құқықтық актілердің
нормаларында белгіленген шектерде кепілдік береді.
Адамның құқықтары мен бостандықтарын абсолютті
деп тану олардың Қазақстан Республикасының
азаматтығына тиесілігіне қарамастан, Қазақстан
Республикасының аумағындағы əрбір адамға таралуын білдіреді. Құқықтар мен бостандықтардан айыра
алмайтындығы, Конституцияда жəне оның негізінде
қабылданған заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, адамды Конституцияда белгіленген құқықтар мен бостандықтардан ешкім, оның ішінде мемлекет те, айыра ала алмайтынын болжайды. Адамның
аталған құқықтары мен бостандықтары заңдардың
жəне өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны
мен қолданылуын айқындайды (КК-нің 1996 жылғы
28 қазандағы нормативтік қаулысы);
- құқықтар мен бостандықтардың нақты бір түрін
конституциялық деңгейге көтеру жəне Конституцияда
олардың кепілділігі туралы жариялау мемлекетке
осы құқықтар мен бостандықтардың іске асырылуын
қамтамасыз ету үшін ерекше міндет жүктеуді көздейді
(КК-нің 1999 жылғы 12 наурыздағы жəне 2005 жылғы
29 сəуірдегі нормативтік қаулылары);
- заң шығарушы заңдарды қабылдау кезінде
конституциялық құқықтар мен бостандықтардың
мəнін бұрмаламай жəне конституциялық айқындалған
мақсаттарға сəйкес келмейтін шектеулерді енгізбей,
адамның жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеудің жол берілетін конституциялық
шегін негізге алуға міндетті;
- адамның жəне азаматтың конституциялық
құқықтары мен бостандықтарын шектейтін заң
заңдық тұрғыдан дəлме-дəл əрі оның салдарларының
болжамды болуы талаптарына сəйкес келуге тиіс,
яғни, оның нормалары жеткілікті дəрежеде анық
тұжырымдалуы жəне, заң мен сот алдында жұрттың
бəрінің теңдігі конституциялық қағидатынан туындайтын заң ережелерін өзінше пайымдау мүмкіндігін жоққа
шығара отырып, заңды мінез-құлықты заңсызынан
мейлінше айқындықпен ажыратуға мүмкіндік беретін
түсінікті өлшемдерге негізделуге қажет (Негізгі
Заңның 14-бабы), өйткені мұндай теңдік құқықтық
норманы біркелкі түсінген, түсіндірген жəне қолданған
жағдайда ғана қамтамасыз етілуі мүмкін (КК-нің 2008
жылғы 27 ақпандағы жəне 2015 жылғы 18 мамырдағы
нормативтік қаулылары).
Конституциялық Кеңестің бірқатар нормативтік
қаулылары өмір сүру, денсаулық сақтау, жеке бас
бостандығы, сот арқылы қорғалу, жеке меншік, əлеуметтік қамсыздандыру, бірлесу бостандығы, сөз бостандығы құқықтары, заң мен сот алдында жұрттың
бəрінің теңдігі конституциялық қағидаты, мемлекеттік
қызметке тең қол жеткізу жəне басқа да мəселелерге
қатысты болды.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздері: Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба жəне
Мемлекеттік Гимн Республиканың мемлекеттік
бірегейлігі мен егемендігінің, барлық қазақстандықтар
үшін ортақ шаңырақ ретіндегі жаңа тəуелсіз мемлекет
келбетінің бейнесі болып табылады.
Конституциялық Кеңес мемлекеттік рəміздерді
пайдалану тəртібін құқықтық реттеу мəселелері
бойынша: мемлекеттік рəміздерде тек қана қазақ тілін
қолдану мемлекеттік тілдің жоғары саяси-құқықтық
мəртебесін айғақтайды, Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Елтаңбасын ресми пайдалану тəртібін
анықтау заң шығарушының құзыретіне жатады жəне
конституциялық заңмен белгіленеді, деп түсініктемелер
берді (КК-нің 2006 жылғы 6 шілдедегі жəне 2007 жылғы
23 ақпандағы нормативтік қаулылары).
Конституциялық Кеңес Негізгі Заңның тіл туралы
нормаларының мəні мен мазмұнын түсіндіретін, оларды қолданудың шарттары мен тəртібін белгілейтін
шешімдер қабылдады:
- қазақ тiлiнiң мемлекеттiк тiл ретiнде конституциялық жолмен баянды етiлуiнен келiп шығатыны,
қазақ тiлi Қазақстан мемлекеттiлiгiн айқындайтын
факторлардың бiрi болып табылады, оның егемендiгiн
рəмiздейдi жəне Қазақстан халқының бiрлiгiн бiлдiретiн Республиканың конституциялық-құқықтық
мəртебесiнiң элементi болып табылады;
- Конституция əркімге өз қалауы бойынша қарымқатынас тілін таңдау құқығын береді;
- мемлекет қоғамда жұмыс істейтін кез келген тілді
қорғауға жəне тілдік белгісі бойынша кемсітушіліктің
алдын алуға міндетті. Заңнама жəне құқық қолдану
практикасы Конституцияның 14-бабы 2-тармағының
ешкімді ешқандай, соның ішінде тіліне байланысты,
кемсітуге болмайды деген нормасын ескеруге тиіс
(КК-нің 1997 жылғы 8 мамырдағы, 2009 жылғы 11
ақпандағы жəне 2015 жылғы 18 мамырдағы нормативтік қаулылары).
Тəуелсіздік алған сəттен бастап Қазақстанның
алдында мемлекеттік егемендіктің құрамдас бөлігі
ретінде елдің құқықтық егемендігін қамтамасыз ету
міндеті тұрды. Тəуелсіздік жылдары ішінде жоғары
халықаралық стандарттарға, қазақстандық дəстүрлерге
жəне мемлекеттік басқару мен қоғамдық құрылыстың
барлық салаларын серпінді жаңарту мүдделеріне сəйкес
келетін жаңа құқық құру бойынша ауқымды жұмыс
жүргізілді.
Ұлттық құқықтық жүйені қалыптастыру нақты
стратегиялық жоспарлау негізінде кезең-кезеңімен
жүзеге асырылды.
Ұлттық заңнаманың құрылымдық элементтері
мен қағидаттары Конституциялық Кеңестің бірқатар
шешімдерінде ашылған:
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы
құқығы уəкілетті субъектілердің белгіленген тəртіппен
қабылдаған нормативтік құқықтық актілердегі нормалар жүйесі ретінде қарастырылады. Оларға Конституция жəне оған сəйкес келетін заңдар, Президент
Жарлықтары, Парламент пен оның Палаталарының,
(Соңы 13-бетте)
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Республика Үкіметінің қаулылары, өзге де нормативтік
құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары, Республика Конституциялық Кеңесінің жəне Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары
жатады. Қазақстан Республикасының Конституциясы жоғары заңдық күшке ие (КК-нің 1996 жылғы
28 қазандағы жəне 1997 жылғы 6 наурыздағы нормативтік қаулылары);
- конституциялық материяның күрделілігі конституциялық реттеу қатынастарының сан алуандығы
мен дамып отыратындығында. Қазақстан қоғамы
өмірінің барлық жақтарының объективті эволюциясы заңдарды қабылдау кезінде де, қолдану кезінде
де конституциялық құндылықтардың, ережелер мен
нормалардың мағынасын мүлтіксіз ескеруді, сондай-ақ
конституциялық ұғымдық аппаратты пайдалануда ерекше мұқияттылықты талап етеді (КК-нің 2014 жылғы
19 маусымдағы жолдауы).
Адам құқықтарын қорғау саласындағы негізгі
əмбебап халықаралық шарттардың ережелері ұлттық
заңнамаға имплементацияландырылады. Қазақстан
олардың қатысушысы болып табылады.
Ішкі мемлекеттік шаралар Конституцияның
үстемдігі негізінде қабылданады, оған Конституциялық
Кеңес бірнеше қорытынды шешімдерде назар аударды:
- Конституцияның 4-бабының 1-тармағына сай
оның нормаларына сəйкес келетін Республиканың
халықаралық шарттары мен өзге де міндеттемелері
Республиканың қолданыстағы құқығының құрамдас
бөлігі болып табылады;
- Қазақстан Республикасының халықаралық шарты немесе оның жекелеген ережелерi белгiленген
тəртiппен Негiзгi Заңның 4-бабының 2-тармағына
сай Республиканың аумағында ең жоғары заңдық
күшi бар Республика Конституциясына қайшы деп
танылған жағдайда, мұндай шарт толығымен немесе
Конституцияға сəйкес емес деп танылған бөлiгiнде
орындауға жатпайды;
- заңдардан басымдық жəне ратификацияланған
халықаралық шарттарды тікелей қолдану заң нормаларына қайшы келген жағдайда мұндай шарттар
нормаларының ситуациялық артықшылығын болжайды
(КК-нің 2000 жылғы 11 қазандағы жəне 2006 жылғы 18
мамырдағы нормативтік қаулылары);
- өз Республикасының аумағында азамат оның
қолданыстағы құқығының субъектісі болып табылады. Құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделері
бұзылған кезде немесе азамат құқыққа қарсы əрекеттер жасаған жағдайда оған Республиканың тиісті
мемлекеттік органдары арқылы Қазақстанның мемлекеттік билігінің юрисдикциясы қолданылады (КК-нің
2001 жылғы 7 мамырдағы нормативтік қаулысы).
Конституциялық Кеңестің пайымдаған құқықтық
ұстанымдарын орындау мақсатында Республиканың
кейбір ратификацияланған халықаралық шарттарына,
атап айтқанда, 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының
Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін жалға алу
шартына жəне 1997 жылғы 4 қазандағы Қазақстан
Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының
Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенінің аумағында
құқық тəртібін қамтамасыз етудегі құқық қорғау
органдарының өзара іс-қимылы туралы келісімге
түзетулер енгізілді.
Негізгі Заң кіріспесінің ережелері барлық адамдардың теңдігі жəне кез келген себептер бойынша кемсітушілікке тыйым салу, идеологиялық
жəне саяси əралуандық, əркімнің ана тілі мен төл
мəдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тəрбие,
оқу жəне шығармашылық тілін еркін таңдап алуға
құқығы, ұлтаралық келісімді бұзатын кез келген ісəрекетті конституциялық емес деп тану жөніндегі
конституциялық нормалармен үйлесімде көпэтностық
қоғамның бірегей қазақстандық моделінің құқықтық
негізі болып табылады.
Аталған конституциялық ережелердің іс жүзінде
жүзеге асырылуына Біртұтас Ұлтты қалыптастыру
жөніндегі магистралдық бағыттарды жүзеге асыру
үшін заңдық негіз қалайтын Конституциялық Кеңестің
құқықтық ұстанымдары да ықпал етті:
- баршаның заң мен сот алдындағы теңдігі қағидаты
құқықтар мен міндеттердің теңдігін, мемлекеттің осы
құқықтарды тең қорғауын жəне əркімнің заң алдындағы
тең жауапкершілігін, қызметтің біртектес түрлерін
жүзеге асыратын тиісті құқықтық қатынастардың
барлық субъектілері үшін талаптар мен құқықтық
жауапкершіліктің бірлігін болжайды (КК-нің 1999
жылғы 10 наурыздағы, 1999 жылғы 29 наурыздағы,
2005 жылғы 31 қаңтардағы нормативтік қаулылары
жəне басқалары);
- Конституцияның 14-бабына сəйкес заң алдында жұрттың бəрі тең, бұл барлық діндер мен діни
бірлестіктердің заң алдында теңдігін, кейбір діндер мен
діни бірлестіктерге басқаларына қарағанда қандай да
бір артықшылықтар берілмеуін, дінге көзқарасына, нанымына байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар
бойынша кемсітушілікке тыйым салынуын білдіреді
(КК-нің 2002 жылғы 4 сəуірдегі жəне 2009 жылғы
11 ақпандағы нормативтік қаулылары);
- Республика Конституциясының 20-бабының
1-тармағы сөз бен шығармашылық бостандығына
кепілдік береді, бұл əртүрлі нысандарда, оның
ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, өз
пікірін, көзқарасын, наным-сенімін, идеясын еркін
білдіру құқығын көздейді (КК-нің 2004 жылғы
21 сəуірдегі жəне 2008 жылғы 27 ақпандағы нормативтік
қаулылары);
Қазақстан Республикасы азаматтарының саяси
партияларға бірлесу бостандығы құқығы Қазақстан
Республикасында идеологиялық жəне саяси əралуандылық танылатыны туралы Конституцияның
Жалпы ережелерінің 5-бабының 1-тармағынан туындайды жəне ерекше түрлері жекелеген заңдармен
реттелуі мүмкін бірлесу бостандығы конституциялық
құқығына сай келеді (КК-нің 2002 жылғы 11 шілдедегі
нормативтік қаулысы).
Нарықтық экономиканы енгізу жəне дамыту
жағдайында меншік қатынастары базалық болып табылады. Оларды құқықтық реттеуде Конституцияның
6-бабының, атап айтқанда, мемлекеттік меншік пен
жеке меншік танылады жəне бірдей қорғалады деген
ережелері шешуші мəнге ие. Бұл конституциялық
принциптің мəні Конституциялық Кеңестің 1999 жылғы
3 қарашадағы нормативтік қаулысында ашылған,
онда мемлекет екі меншік нысанының субъектілеріне
бұзылған құқықтарын қорғау жəне қалпына келтіру
үшін тең мүмкіндіктерге кепілдік береді делінген. Бұл
ретте мемлекеттік жəне жеке меншік иелері нақты
құқықтық қатынастарда ортақ (салықтар), сондай-ақ
жеке (шарттық өзара қатынастар) салаларда да сол бір
құқықтық режимге бағынады.
Конституцияның қағидаттары мен нормалары
меншік құқығының пайда болуының, өзгеруінің жəне
тоқтатылуының барлық кезеңдерінде оның кепілдіктерін жариялайды жəне баянды етеді, қоғам мен
мемлекеттің тұрақты əрі қарышты дамуын, адамның
жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарының
мызғымастығын қамтамасыз ете отырып, мемлекеттік
органдар мен лауазымды тұлғалардың тиісті шешімдер
шығаруының барлық рəсімдеріне қолданылады (КК-нің
2008 жылғы 23 сəуірдегі, 2011 жылғы 7 желтоқсандағы жəне 2014 жылғы 11 маусымдағы нормативтік
қаулылары).

Конституцияның 26-бабының 3-тармағын, осы
нормада аталған шарттар міндетті түрде сақталған
жағдайда: біріншіден, мемлекет мұқтажы үшін, екіншіден, заңдарда көзделген айрықша жағдайларда,
үшіншіден, оның құны тең бағамен өтелген жағдайда
ғана мүліктен күштеп айыруға болады деп түсінген
жөн. Бұл ережелер меншік құқығын қорғауға кепілдік
береді жəне заң шығарушы жəне құқық қорғаушы органдар өз өкілеттіктерін жүзеге асырған кезде олар
үшін міндетті болып табылады (КК-нің 2000 жылғы
20 желтоқсандағы жəне 2005 жылғы 1 шілдедегі
нормативтік қаулылары).
Біртұтас қазақстандық қоғамның өзегі – отбасы институты. Берік отбасылық қатынастар арқылы
ұрпақтан-ұрпаққа халықтың ең жақсы рухани-адамгершілік құндылықтары – толеранттылық, еңбексүйгіштік, Отанға деген сүйіспеншілік, үлкендерге деген
құрмет, болашаққа деген ұмтылыс беріледі.
Конституциялық Кеңес 2015 жылғы 18 мамырдағы
нормативтік қаулысында неке мен отбасы, ана мен əке
жəне бала мемлекеттің қорғауында екенін жəне Негізгі
Заңда тұжырымдалған жоғары мақсаттар мен базалық
қағидаттардан заңды түрде туындайтын Республиканың
іргелі конституциялық құндылықтарының қатарына
жататынын атап өтті. Өз жиынтығында олар ұрпақтар
сабақтастығын қамтамасыз етеді, мемлекеттік биліктің
бірден-бір бастауы, егемендіктің иесі болып табылатын
Қазақстан халқының сақталуы мен дамуының шарттары ретінде қарастырылады.
Тəуелсіздік жылдарында Қазақстанда тиімді
мемлекеттік билік қалыптасып, халықтың сеніміне ие
болған қуатты да табысты мемлекет құрылды.
Мемлекет өзін-өзі жетілдіру қабілетін үнемі қуаттап отырады. Қоғамның сұраныстарына сүйеніп,
мемлекеттік қызметтердің бір бөлігін бəсекелес
ортаға жібереді, ел азаматтары мен қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік шараларға қатысуының аясы
мен нысандарын кеңейтеді, жергілікті өзін-өзі басқарудың жаңа тетіктері мен кепілдіктерін жасайды.
Президенттік басқару нысанына парламентаризмнің
партиялық бастауларын кеңейту жəне мемлекеттік
билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу,
депутаттық корпустың Үкіметпен байланыстарын
нығайту, олардың өзара жауапкершілігін арттыру жəне
Парламенттің Үкіметке бақылауын күшейту жөніндегі
шаралар енгізілуде.
Конституциялық Кеңес мемлекеттік биліктің
біртұтастығы жəне тармақтарға бөліну қағидаты; президенттік басқару нысаны; заң шығарушы, атқарушы
жəне сот билігі органдарын, прокуратураны жəне
басқа да мемлекеттік органдарды құру тəртібі, олардың
функциялары мен өкілеттіктері; ұлттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жəне Қарулы Күштерді пайдалану жəне мемлекеттік аппараттың өзге де түбегейлі
мəселелері туралы конституциялық нормаларға ресми
түсіндірмелер берді, олардың нəтижелері тиісті салалық
заңнаманың негізіне бастау болды (КК-нің 1999 жылғы
17 наурыздағы, 1999 жылғы 14 шілдедегі, 2002 жылғы
5 тамыздағы, 2003 жылғы 19 қарашадағы, 2005 жылғы
19 тамыздағы, 2006 жылғы 14 сəуірдегі, 2007 жылғы
18 сəуірдегі, 2007 жылғы 18 маусымдағы, 2015 жылғы
24 ақпандағы нормативтік қаулылары жəне басқалар).
Мəселен, 2015 жылғы 24 ақпандағы нормативтік
қаулысында Кеңес Республика Президентінің жалпыға
бірдей, тең жəне төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы Республиканың кəмелетке
толған азаматтары сайлайтын халықтың бірденбір дербестендірілген жоғары өкілі екенін көрсетті.
Республика Президентін сайлау оған мемлекеттегі
жоғарғы билікті берудің нысаны болып табылады.
Оның қорытындылары бойынша Мемлекет басшысы Қазақстанды басқаруға, ел ішінде жəне
халықаралық қатынастарда халықтың атынан өкілдік
етуге жəне оның мүдделерін білдіруге мандат алады.
Республика Президентінің шешімдері мен іс-əрекеттері
Конституцияның преамбуласында жəне «Жалпы ережелер» деген I бөлімінде, сондай-ақ басқа да ережелері
мен нормаларында тұжырымдалған мақсаттарға
қол жеткізу мен құндылықтарды қамтамасыз етуге
бағытталуға тиіс.
Конституциялық Кеңестің шешімдері парламентаризмді дамытуда үлкен рөл атқарды. Заң шығарушы
органның құзыретін түсіну тұрғысынан Конституциялық
Кеңестің мынадай құқықтық ұстанымдары маңызды:
Конституцияда бекітілген Парламент өкілеттіктерінің
тізбесі толық болып табылады жəне оны кеңейту немесе тарылту Негізгі Заңға өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген жағдайда ғана мүмкін. Кеңестің мемлекеттік
функциялар мен мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің
арасындағы айырмашылықтарға, заң шығарушы жəне
атқарушы тармақтар арасында нормашығармашылық
өкілеттіктерді бөлудің бастауларына қатысты шешімдері де маңызды (КК-нің 1997 жылғы 15 қазандағы
жəне 2008 жылғы 15 қазандағы нормативтік қаулылары,
сондай-ақ 2013 жылғы 16 мамырдағы қосымша
қаулысы).
Конституциялық Кеңестің бірқатар нормативтік
қаулыларында Парламент депутаттарының мəртебесі
мəселелерін регламенттейтін конституциялық ережелер нақтыланды.
Конституциялық Кеңестің құқықтық ұстанымдарында конституциялық тежемелік əрі тепе-теңдік
жүйесі шеңберінде Парламент пен Үкіметтің өзара
қарым-қатынастарының əртүрлі тұстары да көрініс
тапты (Үкіметке сенім білдіру туралы мəселені шешу
жəне басқалар).
Конституциялық Кеңес заң шығару процесінің
барлық дерлік сатыларының конституциялық аспектілерін қарастырды. Олардың қатарында заң шығару
бастамасын іске асыру, заң жобасының Парламент
Палаталарында өтуі, заң жобасын жедел деп жариялау,
келісу рəсімдерін қолдану, түзетулер енгізу тəртібі,
олардың көлемі, заңдарды жариялау мəселелері бар.
Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулыларында Үкімет қызметінің кейбір конституциялыққұқықтық аспектілері көрініс тапты. Атап айтқанда,
Үкіметтің мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі
өкілеттігін белгілейтін Конституцияның 66-бабы
4) тармақшасының; сыртқы экономикалық саясатты
іске асыру жəне сыртқы сауданы дамыту жөнінде шаралар қолдану жөніндегі өкілеттігі туралы 66-бабы
5) тармақшасының; Премьер-Министрдің Парламенттің алдына Үкіметке сенім жөнінде мəселе қою құқығы
туралы 61-бабы 7-тармағының; Үкімет мүшелері болып табылмайтын мемлекеттік саяси қызметшілердің
Үкімет отставкаға кеткен жағдайда орнынан түсу мəселелері туралы 70-бабының; Үкіметтің мемлекеттік
кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды
ұлғайтуды көздейтін заң жобаларына қорытындылар
беруі туралы 61-бабы 6-тармағының мазмұны ашылды.
Сот органдарының өкілеттіктеріне, алқабилердің
қатысуымен сот ісін жүргізуге, судьяларды тағайындау
тəртібі мен олардың мəртебесіне Конституциялық
Кеңестің жеті нормативтік қаулысы арналды.
Прокуратура органдарының құқықтық негіздері,
олардың сот ісін жүргізудің түрлеріндегі функциялары
мен өкілеттіктері Конституциялық Кеңестің бірнеше
рет қарауындағы мəселе болды.
Конституциялық Кеңес сайлау құқығы мен процесіне қатысты бірнеше нормативтік қаулы қабылдады.
Конституциялық Кеңес Негізгі Заңның 10, 12-баптарының жəне басқа да ережелерінің нормаларына

ресми түсіндірме бере отырып, азаматтық институты
Республиканың егемендігінің, тəуелсіздігінің жəне
конституциялық құрылысының айқындаушы белгісі
болып табылатынын анықтады, өйткені, Конституцияға
сəйкес, өз азаматтарынан тұратын Қазақстан халқы
«мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы» болып табылады жəне «билікті тікелей республикалық референдум
жəне еркін сайлау арқылы жүзеге асырады, сондай-ақ
өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға
береді». Осыған байланысты Конституцияда, заңдарда
жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген құқықтар мен міндеттердің толық көлеміне тек
Қазақстан азаматы ғана ие болады.
Сонымен қатар, Кеңес өзінің шешімдерінде Негізгі
Заңның Мəжіліс депутаттығына сайлау үшін бір мандатты аумақтық сайлау округтерін құруға, партиялық
тізімдерге, депутаттыққа кандидаттарды тіркеуге, басқа
да сайлау құқығы институттары мен сайлау процесінің
сатыларына қатысты жекелеген ережелерін бірізділікке
келтірді.
Конституциялық Кеңес Негізгі Заңға өзгерістер мен
толықтырулар жобасына алдын ала конституциялық
бақылауды жүзеге асыру жөніндегі өзінің жаңа функциясын екі рет іске асырды (2019 жылғы 20 наурыздағы
жəне 2022 жылғы 4 мамырдағы қорытындылар).
Тұтастай алғанда, Конституциялық Кеңестің
қорытынды шешімдері елдегі конституциялық
заңдылық режимін нығайтуға ықпал етті. Оларды
орындау мəселелері жыл сайын Республика Президенті
жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі кеңестің отырысында қаралып отырылды.
Мүдделі орталық мемлекеттік органдар осы жылдар
ішінде Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулыларын, сондай-ақ оның жыл сайынғы жолдауларында
қамтылған ұсынымдар мен ұсыныстарды орындауға
бағытталған бірқатар заңнамалық актілер мен өзге де
шешімдер қабылдады.
Конституциялық Кеңестің құқықтық ұстанымдары
мен ұсынымдары қазақстандық мемлекеттілікті одан
əрі дамытудың қазіргі кезеңінде де аса өзекті болып
отыр.
IV.
Конституциялық Кеңестің Негізгі Заңның 72-бабында қарастырылған өкілеттіктеріне тікелей байланысты емес біраз қызметі бүгінгі күннің талабына да
сəйкес келеді. Бұндай жұмысты жүзеге асыра отырып,
Кеңес Қазақстанда конституционализмді оның барлық
түрлерінде дəйекті бекітуде белсенді рөл атқарды.
Конституцияның мерейтойларына арналған барлық
мемлекеттік органдардың іс-шаралар жоспарларында (Мемлекет басшысы бекіткен) Конституциялық
Кеңестің үйлестіруші рөлі көрсетіліп, астана мен
өңірлерде халықаралық ғылыми-практикалық
кон ференциялар өткізілді, Кеңес мүшелері мен
оның аппаратының жауапты қызметкерлері еңбек
ұжымдарының жиналыстары мен пікірталастарына
қатысты, түрлі бұқаралық ақпарат құралдарында пікір
айтып, тағы басқа шараларды қамтамасыз етті. Соңғы
жылдары ондай жұмыс «Конституция апталығы» аясында жүргізілді.
Конституциялық Кеңес жүйелі түрде Негізгі Заңның
құндылықтарын, ережелері мен нормаларын ғылымипублицистикалық түсіндіруді жүзеге асырып келеді.
Еліміздің Ата Заңын ресми түсіндіру нəтижелері
Кеңес басшылығымен авторлар ұжымы шығарған
Республика Конституциясына арналған ғылымиқұқықтық түсіндірмелерде берілген (1998, 2004, 2010,
2015 жəне 2018 жылдары).
«Қазақстан Республикасы: конституционализмді
бекіту хроникасы» кітабы үлкен сұранысқа ие болды жəне конституциялық құрылыс бойынша білімді
толықтырды. Кітап Республиканың мемлекеттік тəуелсіздігінің барлық құрамдас бөліктерін кезең-кезеңімен
құру мен нығайтудың, конституциялық құқықтың
біртіндеп дамуының жəне оны құқық үстемдігін,
адам мен азаматтың құқықтарын жəне басқа да
конституциялық құндылықтарды қамтамасыз етудің
бəсекеге қабілетті құралына дəйекті түрде айналдырудың объективті бейнесін көруге мүмкіндік ашты.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 25
жылдығына орай Негізгі Заң мен конституционализмді
бекітуге арналған бірқатар қызықты кітаптар жарық
көрді: «Тəуелсіз Қазақстанның конституциялық
құрылысындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш
Президентінің рөлі: Елбасы сабақтары», «Қазақстан
жəне Венециялық комиссия: құқық арқылы демократия
үшін», «Қазақстан Республикасы Конституциясының
энциклопедиялық анықтамалығы», «Жыр арқауы –
Ата Заң».
«Қазақстан жолы: конституционализм, адам, бейбітшілік жəне өркендеу» ұжымдық монографиясында
(үш тілде) шетелдік саясаткерлер мен мамандар қазіргі
заманғы қазақстандық мемлекеттіліктің құрылысына
талдау жасаған. Ол еңбекте елде демократия стандарттарын, құқық үстемдігі жəне конституционализм қағидаттарын бекіту үдерістеріндегі Қазақстан
Республикасы Конституциясының рөлі мен маңызын
көрсететін мақалалар бар.
Белгілі қазақстандық құқықтанушы ғалымдардың
конституционализмнің өзекті тақырыптарына арналған
еңбектері «Құқық үстемдігін, жалпыадамзаттық құндылықтар мен қазіргі заманғы мемлекеттің басымдықтарын бекіту: Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің қызметі» жинағына біріктірілген.
Аталған басылымдар жоғары оқу орындарына,
кітапханаларға беріліп, Конституциялық Кеңестің сайтында орналастырылған.
Жалпы, осы тақырыпта қазақстандық конституционалист ғалымдар жаңа доктриналар, ұстанымдар,
аргументтер мен қорытындылар дайындады. Оларды
талдау жəне қорыту Кеңестің құқықтық ұстанымдарын
əзірлеу кезінде өте маңызды.
Аталған басылымдар бүгін «Құқық» бағыты жəне
өзге де гуманитарлық пəндер бойынша оқу процесінде
қолданылады.
Қолданыстағы қазіргі заманғы сапалы оқулықтардың
жетіспеушілігін жою үшін Конституциялық Кеңес
алты жоғары оқу орнымен ынтымақтастықта «Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы.
Академиялық курс» екі томдық оқулығын дайындап,
басып шығарды.
Конституциялық Кеңес оқушы жастардың құқықтық
мəдениетін тəрбиелеуге жүйелі түрде қатысып келеді.
Сол мақсатта конкурстар, рөлдік ойындар, кездесулер,
ашық есік күндерін өткізді, оқушылар мен студенттерді
Кеңес отырыстарына шақырды.
2018 жылдан бастап Конституциялық Кеңестің
жанында Ғылыми-консультативтік кеңес (ҒКК) жұмыс
істейді, оған жиырмадан астам танымал құқықтанушы
ғалымдар - құқық теоретиктері, конституционалистер
жəне юриспруденцияның басқа салаларының өкілдері
кіреді.
Оның отырыстарына конституционализм, конституциялық құқық ғылымы эволюциясының, заңнаманың
басқа салаларының конституциялық бастауларының ең
өзекті аспектілері шығарылды. Баяндамашылар ретінде
танымал қазақстандық жəне шетелдік мамандар, ғылым
докторлары, орталық мемлекеттік органдардың басшылары сөз сөйледі.
Осылайша, Конституциялық Кеңес Негізгі
Заңның үстемдігін қамтамасыз ету жөніндегі өзінің
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қоғамдық-саяси миссиясын конституциялық бақылау
саласында Конституцияда бекітілген өкілеттіктерді іске
асыру арқылы да, сондай-ақ конституциялық құқық
ғылымын дамытудағы белсенді қызметі, бұл саладағы
конституциялық құқықты түсіну деңгейін жəне білім
сапасын арттыру, Негізгі Заңның құндылықтарын
насихаттауды кеңейту арқылы да нақты мазмұнмен
толықтырды.
Қазіргі жағдайда жəне таяу болашақта ауқымды реформаларды табысты ілгерілетудің, оның ішінде одан
əрі Біртұтас Елді қалыптастырудың, кепілдерінің бірі
ретінде қазақстандық конституциялық патриотизмді
тəрбиелеу жəне нығайту жөніндегі арнайы жəне
мақсатты қызмет талап етіледі.
Тəуелсіз Қазақстанның құқықтық жүйесін жаңғырту
ұлттық жəне озық шетелдік тəжірибенің, сондай-ақ
жалпыға бірдей танылған халықаралық стандарттардың
негізінде жүргізіліп жатыр. Тəуелсіздік жылдарында
Қазақстан адам құқықтарын қорғау туралы бірқатар
əмбебап халықаралық шарттарға қосылды, осы салада
жұмыс істейтін көптеген халықаралық институттардың
юрисдикциясын таныды. Олар жоғары құқық қорғау
əлеуетін қамтитын жəне халықаралық қоғамдастықтың
барлық мүшелерімен мойындалған конвенциялық талаптарды елдің заңнамасына енгізуге ықпал етеді.
Жоғарыда айтылғандар конституциялық-құқықтық
бейіндегі халықаралық құрылымдармен, шетелдік
конституциялық əділет органдарымен, сондай-ақ шет
елдердің танымал ғылыми-зерттеу мекемелерімен
жəне құқықтанушы ғалымдарымен өзара іс-қимылда
қалыптасып жəне өрбіп жатқан Қазақстандағы конституциялық бақылау эволюциясына да толық көлемде
қатысты.
Қазақстан 1998 жылдан бастап Еуропа Кеңесінің
Венециялық комиссиясында бақылаушы мəртебесіне
ие болды, ал 2012 жылы оның толыққанды мүшесіне
айналды. Бұл еуропалық құрылым конституциялыққұқықтық мəселелер бойынша сараптама жəне білім
алмасу жөніндегі халықаралық деңгейде танылған форум болып табылады.
Құқықтық реформаны институционалдық жəне
сараптамалық сүйемелдеудің елеулі бірлескен тəжірибесі қалыптасты. Қазақстандық тараптың сұрау салулары бойынша Венециялық комиссия басты заңнамалық
актілерге олардың жалпы танылған конституциялық
құндылықтарға сəйкестігі тұрғысынан бірнеше рет
қорытынды берді. Комиссия мүшелері конституциялық
іс жүргізуде сарапшылар ретінде сөз сөйледі, зерттеулер жүргізу жəне ұжымдық монографиялар дайындау кезінде авторлық ұжымдардың құрамына кірді.
Конституциялық-құқықтық құрылыстың өзекті мəселелері бойынша бірқатар бірлескен халықаралық конференциялар, форумдар мен оқыту семинарлары өтті.
2013 жылы Конституциялық Кеңес конституциялық
бақылау органдарының халықаралық қауымдастығы
болып саналатын Конституциялық сот төрелігі жөніндегі дүниежүзілік конференцияға кірді (2011 жылы
құрылған). Бұл ұйымның мақсаты негізгі заңдардың
үстемдігін қамтамасыз ету саласында конституциялық
соттар мен балама институттар арасында əлемдік
деңгейде тығыз ынтымақтастық орнату болып табылады. Дүниежүзілік конференцияға 118 елдің
конституциялық əділет органдары мүше.
1997 жылдан бастап Конституциялық Кеңес
Конституциялық бақылау органдарының еуразиялық
қауымдастығының қызметіне қатысып келеді. 2017
жылдан бастап Қазақстанның Конституциялық Кеңесі
аталған ұйымға төрағалық етіп келеді.
2013 жылдан бастап Конституциялық Кеңес Азиялық конституциялық соттар жəне оларға теңестірілген
институттар қауымдастығының мүшесі болып табылады. Аталған Қауымдастық 2010 жылы Азияның
конституциялық əділет органдарының өңірлік форумы ретінде құрылған болатын. Қазіргі уақытта оған 20
мемлекет қатысады. Қазақстанның Конституциялық
Кеңесі 2019-2021 жылдары бұл ұйымға Төраға миссиясын атқару шеңберінде бірқатар іс-шаралар кешенін
іске асырды. Өткен жылдардағы пандемия жəне басқа
да қатерлерге байланысты күрделі жағдайға қарамастан конституционализмді бекіту саласындағы осы ісшаралар əлемдік жəне өңірлік қоғамдастықтың жоғары
бағасына ие болды.
Қазақстанның көрсетілген халықаралық құрылымдардың жұмысына толыққанды мүше ретінде төрағалық
етуі біздің еліміздің Конституциялық Кеңесінің үлкен
беделін байқатады. Сондай-ақ, осы құрылымдарға
қатысу ұлттық заңнаманы дамыту саласында озық
шетелдік құқықтық технологияларға қолжетімділікті,
бұл саладағы басқа қатысушы мемлекеттердің ағымдағы проблемалық мəселелері туралы Республиканың
хабардар болуының қосымша арнасын қамтамасыз
етеді. Сонымен қатар, бұл шетелдік институттармен байланыстарды нығайтуға, оның ішінде елімізде
құқықтық жəне демократиялық реформаларды одан
əрі жүзеге асыру, халықаралық заң жұртшылығын
Конституциямыздың басымдықтарымен таныстыру
үшін, мүмкіндік береді.
Конституциялық Кеңеске ресми сапарлармен БҰҰ,
ЕҚЫҰ, Еуропалық Одақ, Еуропа Кеңесі жəне басқа да
халықаралық ұйымдардың делегациялары келді.
Шетелдік 30 мыңнан астам заңгерлер мен кəсіби
қоғамдық бірлестіктерді біріктіретін Халықаралық
заңгерлер одағы Конституциялық Кеңестің көп жылғы
серіктесі болып табылады.
Екіжақты қарым-қатынастар саласында Конституциялық Кеңестің ТМД, Австрия, Алжир, Ауғанстан,
Бенин, Болгария, Бразилия, Мажарстан, Германия,
Грузия, Үндістан, Индонезия, Испания, Корея, Латвия,
Литва, Македония, Малайзия, Марокко, Моңғолия,
Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Таиланд, Түркия,
Франция, Финляндия, Хорватия жəне т.б. елдердің
конституциялық бақылау органдарымен тығыз байланысы бар. Олардың көпшілігімен конституциялық
бақылауды жүзеге асыру саласындағы ынтымақтастық
туралы Меморандумдарға қол қойылды.
Конституциялық Кеңес шетелдік озат ғылымизерттеу жəне білім беру мекемелерімен жəне заңгерғалымдармен тиімді өзара іс-қимылды жолға қойды.
Оның өкілдері конституционализмді одан əрі дамытудың өзекті мəселелеріне арналған халықаралық
форумдарға белсенді қатысады.
Тұтастай алғанда, Конституциялық Кеңестің халықаралық қызметі конституциялық бақылауды жүзеге
асыру, құқықтық мемлекет қағидаттарын бекіту жəне
елден тыс жерлерде Республиканың қолайлы имиджін
жасау процесінде маңызды рөл атқарды. Жыл сайын
ынтымақтастық географиясы кеңейіп, тереңдей түсуде.
Қазақстанның Конституциялық Кеңесін шетелдік
институттар сенімді жəне құрметті серіктес ретінде
қабылдайды.
Болашақ Конституциялық Соттың Конституциялық Кеңестің тəжірибесін пайдалануы маңызды. Ол
мемлекеттің конституциялық бақылау функциясын
тиімді жүзеге асыруына, Негізгі Заңның үстемдігі
мен тікелей қолданылуын қамтамасыз етуіне тиімді
ықпал етпек. Сондай-ақ Қазақстандағы конституционализм мен конституциялық заңдылықты сақтауға,
қызметінің стратегиясы мен тактикасының басында
құқық үстемдігі мен адамға қамқорлық жасау тұратын
еліміздің демократиялық жəне құқықтық мемлекет
ретіндегі беделін нығайтуға ықпал ететін болады.

Конституциялық Кеңес

