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Нұр-Сұлтан қаласының заң  

консультанттары палатасына кіру үшін  

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ 

 
Заң көмегін көрсету жөніндегі қызметті реттеу және өз мүшелерінің 

Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы 

заңнамасының, заң консультанттары палатасының қағидалары мен 

стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын сақтауы бөлігінде 

олардың қызметін бақылау мақсатында құрылған, заң консультанттары 

палаталарының тізіліміне енгізілген, мүшелік шарттарында кемінде екі жүз 

заң консультантын біріктіретін, міндетті мүшелікке негізделген өзін-өзі 

реттейтін ұйым заң консультанттары палатасы болып танылады. 

 

Нұр-Сұлтан қаласының заң консультанттары палатасына кіру үшін 

мыналарды ұсыну қажет: 

1) Сілтеме бойынша сауалнаманы толтыру: Сауалнама. 

2) Өтінішті толтыру және қол қою: (Өтінішті формасы сайтта) 

3) Жеке куәліктің көшірмесі; 

4) Тиісті мамандығы мен академиялық және ғылыми дәрежесі 

бойынша жоғары заңгерлік білімін растайтын диплом көшірмесі 

(нострификациясы бар шетелдік диплом) (бар болса); 

5) Заңгерлік саладағы кемінде 2 жыл жұмыс өтілін растайтын 

құжаттың көшірмесі немесе жұмыс орнынан анықтама (мөр қойылған); 

6) Наркологиялық және психиатриялық диспансерлерде есепте 

тұратыны туралы мәліметтердің болмауы туралы анықтама (беру 

мерзімі құжаттарды тапсырғанға дейін бір айдан аспауы тиіс); 

7) Соттылықтың болмауы туралы анықтама (беру мерзімі 

құжаттарды тапсырғанға дейін бір айдан аспауы тиіс); 

8) Айына 2 АЕК мөлшеріндегі мүшелік жарнаны  төлеу туралы 

түбіртек ((мүшелік жарналарды банкте, Қазпошта бөлімшесінде немесе 

онлайн төлеуге болады), Деректемелер сайтта; 

9) 3х4 фотосурет (jpg электрондық форматта); 

10) Аттестаттаудан өту (онлайн) құжаттарды тапсырғаннан кейін; 

11) Кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шарты 

(палатаға қосылғаннан кейін). 

 

Құжаттар электрондық (сканерленген) түрде 

электрондық поштаға қабылданады: info@zangerpalata.kz 

http://www.zangerpalata.kz/
mailto:info@zangerpalata.kz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqdwa1Hv00DeYPTmmw1sOpH4cPbOl5RA97lU9Px_8vya3zVg/viewform
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для вступления в  

Палату юридических консультантов г.Нур-Султан 
 

Палата юридических консультантов - это саморегулируемая, 

основанная на обязательном членстве организация, созданная в целях 

регулирования деятельности по оказанию юридической помощи и контроля 

за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и 

юридической помощи. 

 

Для вступления в палату юридических консультантов г.Нур-Султан 

необходимо представить: 

1) Заполнить анкету по ссылке: анкета. 

2) Заявление по установленной форме (на сайте: Форма заявления); 

3) Копию документа, удостоверяющего личность; 

4) Копию документа о высшем юридическом образовании (иностранный 

диплом с нострификацией) по соответствующей специальности и 

академической или научной степени (при наличии); 

5) Справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости; 

6) Справку об отсутствии сведений о состоянии на учете в 

наркологическом и психиатрическом диспансере; 

7) Документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической 

специальности не менее 2-х лет; 

8) Квитанцию об уплате членского взноса в размере 2 МРП ежемесячно 

(по реквизитам, указанным на сайте: Реквизиты.pdf). 

9) Фото формата 3*4 (в электронном формате разрешением не менее 2 

мегапикселей); 

10) Результаты аттестации (онлайн-тестирование на сайте после 

сдачи документов); 

11) Договор страхования (после включения в Палату). 

 

Заявление необходимо заполнить собственноручно, 

анкета заполняется в электронном виде на сайте: 

www.zangerpalata.kz. Заявление и прилагаемые 

документы в отсканированном виде необходимо выслать 

на электронный адрес: info@zangerpalata.kz. 
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