
Бұл тізбеде  Қазақстан Республикасының Парламенті 10 жыл ішінде қабылдаған барлық 
заңдардың мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі атаулары хронологиялық тәртіппен  
түзілген, ресми жарияланған басылымдары көрсетілген. Он жылдық мерзімді (1996-2006 жж.) 
қамтитын екі тілдегі мұндай толық тізім  алғаш рет ұсынылып отыр.
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Бірінші тарау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
ЕНГІЗЕТІН ЗАҢ

 
1998

 
Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, № 20, 245-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.10.98;

"Заң газеті", 14.10.98)
 

Екінші тарау
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢДАРЫ

 
1997

 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
конституциялық заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 44-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.02.97)

 
Азаматтардың жекелеген санаттарына жеңілдіктер беруді ретке келтіру мәселелері 
бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының 
Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы" және "Қазақстан 
Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң 
күші бар Жарлықтарына толықтыру енгізу жөнінде

("Жаршы", 1997, №7, 78-құжат;



"Егемен Қазақстан", 15.04.97;
"Заң газеті", 16.04.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы соттар мен 
судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер  
енгізу жөнінде

("Жаршы", 1997, № 11, 156-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19 06.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер енгізу жөнінде

("Жаршы", 1997, № 12, 192-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.06.97;

"Заң  газеті", 25.06.97)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
нышандары туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер енгізу 
туралы

("Жаршы", 1997, №12, 193-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.07.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы соттар және 
судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, №13-14, 194-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 4.07.97)

 
1998

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 71-құжат, 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына езгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1998, №22, 290-құжат;
"Егемен Қазақстан", 10.11.98;

"Заң газеті", 18.11.98)
 

1999
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Парламенті және 
оның депутаттарының мәртебесі туралы" және "Қазақстан Республикасындағы соттар 
және судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлықтарына 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 4, 100-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.03.99;

"Заң газеті", 24.03.99)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1999, № 10, 340-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.05.99;

"Заң газеті", 19.05.99)
 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Республикалық референдум туралы" 
конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 10, 341-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.05.99;

"Заң  газеті", 19.05.99)



 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Парламенті және 
оның депутаттарының мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 10, 342-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11. 05.99;

"Заң  газеті", 19.05.99)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1999, № 10, 343-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11. 05.99;

"Заң газеті", 19.05.99)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" 
конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 10, 344-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.05.99;

"Заң газеті", 19.05.99)
 

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 15, 593-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29. 06.99)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы соттар және 
судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгеріс 
енгізу туралы

("Жаршы", 1999, №23, 915-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19. 11.99;

"Заң  газеті", 1.12.99)
2000

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы соттар және 
судьялардың мәртебесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгеріс 
енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 231-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4. 07.00;

"Заң газеті", 12.07.00)
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті туралы
("Жаршы", 2000, № 10, 232-құжат;

"Егемен  Қазақстан", 22.07.00;
"Заң  газеті", 26.07.00)

 
Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы

("Жаршы", 2000, № 23, 410-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.12.00;

"Заң газеті", 10.01.2001)
2004

 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 7, 45-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.04.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару 
деңгейлері арасында өкілеттіктердің ара жігін ажырату және бюджеттік қатынастар 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 129-құжат;
«Егемен Қазақстан», 30.11.04;

 



 
2005

 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 17-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.04.05;)

 
2006

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
нышандары туралы» конституциялық заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2006, № 1, 1-құжат;
"Егемен Қазақстан", 10.01.2006;

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
нышандары туралы» конституциялық заң күші бар Жарлығына   өзгерістер мен 
 толықтыру   енгізу     туралы»  2006 жылғы 7 қаңтардағы № 112-ІІІ ҚРЗ Қазақстан 
Республикасының заңына Қосымша
(Қазақстан Республикасы Мемлекеттік гимнінің музыкалық редакциясы мен Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік гимнінің мәтіні)

(«Жаршы», 2006, № 1, 1-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 10.01. 2006)

 
Үшінші тарау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОДЕКСТЕРІ МЕН ЗАҢДАРЫ
 

1996
 

Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы және Ресей 
Федерациясы арасында экономикалық және гуманитарлық салалардағы интеграцияны 
тереңдету туралы шартты бекіту жөнінде

("Жаршы", 1996, № 8-9, 232-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.05.96)

 
1974 жылғы 12 тамызда Джиддада қол қойылған Ислам дамыту банкінің Құрылтай 
шартын бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 8-9, 233-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.05.96)

 
Қоғамдық бірлестіктер туралы

("Жаршы", 1996, № 8-9, 234-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.06.96)

 
Мемлекеттік емес ерікті зейнетақы қорлары туралы

("Жаршы", 1996, № 8-9, 235-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.06.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Лицензиялау туралы" заң күші бар 
Жарлығына толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1996, №8-9, 236-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.06.96)

 
Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы

"Жаршы", 1996, № 8-9, 237-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.06.96)

 
Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) "Еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасы және өндірістік 
орта туралы" 1981 жылғы № 155 Конвенциясын бекіту туралы

("Жаршы", 1996, №8-9, 238-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 14.06.96)

 



"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасы Төрағасының республикада төлем 
және несие тәртібін нығайту мәселесі жөніндегі есебі туралы" Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 30 қаңтардағы қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің экономикалық нормативтерін бұзғаны үшін 
коммерциялық банктерге қолданылатын санкциялар туралы Уақытша ережеге өзгеріс 
енгізу және Қазақстан Республикасы Президентінің "Есеп айырысуларда қолдағы 
ақшаның пайдаланылуын ретке келтіру туралы" 1994 жылғы 27 қаңтардағы № 1532 заң 
күші бар Жарлығының күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1996, № 8-9, 239-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 14.06.96)

 
Қару-жараққа, әскери техникаға және екі ұдай мақсаттағы өнімге экспорттық бақылау 
туралы

("Жаршы", 1996, № 8-9, 240-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.96)

 
"Еңбекшілерді жұмыс орындарындағы ауаның ластануы, шу мен тербеліс салдарынан 
болатын кәсіби қауіптерден қорғау туралы" Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) 1977 
жылғы № 148 Конвенциясын бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 11-12, 254-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 28.06.96)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Иран Ислам Республикасы Үкіметі арасындағы 
Әуе қатынасы жөніндегі келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 11-12, 255-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.06.96)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама 
Корольдігі Үкіметінің арасындағы Қос салық салуды жою және табыс пен мүлік 
құнының өсіміне салынатын салықты төлеуден жалтаруды болғызбау туралы 
конвенцияны бекіту жөнінде

("Жаршы", 1996, № 11-12, 256-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 28.06.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1996, № 11-12, 257-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.06.96)

 
1993 жылғы 24 қазанда Алматыда қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Қосарланған салық салуға жол 
бермеу және кірістер мен капиталға салынатын салықтарға қатысты салық салудан 
жалтаруды болғызбау туралы конвенцияны, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Қосарланған салық салуға жол 
бермеу және кірістер мен капиталға салынатын салықтарға қатысты салық салудан 
жалтаруды болғызбау туралы конвенцияның кейбір ережелері жөніндегі өзара 
түсіністік Меморандумын және Салық конвенциясы мен Көрсетілетін қызметтер 
Саудасы жөніндегі Бас Келісімге (КҚСБК) қатысты Ноталар алмасуды бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 11-12, 258-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 29.06.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Атакент" еркін сауда аймағы туралы" 1994 
жылғы 18 сәуірдегі № 1663 заң күші бар Жарлығының күші жойылған деп тану туралы

("Жаршы", 1996, №11-12, 259-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.06.96) 

Саяси партиялар туралы
("Жаршы", 1996, № 11-12, 260-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 5.07.96)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Иран Ислам Республикасының Үкіметі 
арасындағы Инвестицияларды өзара көтермелеу және қорғау жөніндегі келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 11-12, 261-құжат; 



"Егемен Қазақстан", 4.07.96)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1996, № 11-12, 262-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.07.96)

 
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы

("Жаршы", 1996, № 11-12, 263-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 12.07.96)

 
Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер туралы

("Жаршы", 1996, № 13, 264-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.07.96)

 
Қазақстан Республикасы мен Азия Дамыту Банкі арасындағы займ (Арнайы 
операциялар) (Білім беру жүйесін басқаруды жандандыру және жақсарту жобасы) 
туралы Келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, №13, 265-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.07.96)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Израиль Мемлекеті Үкіметінің арасындағы 
инвестицияларды көтермелеу мен өзара қорғау туралы Келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 13, 266-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.07.96;

"Заң  газеті", 17.07.96)
 

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Канада Үкіметі арасындағы Сауда Келісімін бекіту 
туралы

("Жаршы", 1996, № 13, 267-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.07.96;

"Заң  газеті", 17.07.96)
 

Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Жаңарту және Дамыту Банкі арасындағы 
займ ("Ақтау" портын қайта жаңарту жобасы (1-кезең) туралы Келісімді бекіту туралы

("Жаршы", № 13, 268-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.07.96;

"Заң  газеті", 17.07.96)
 

Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және дамыту Банкі 
арасындағы займ (Қаржы секторын құрылымдық қайта құруға арналған займ) туралы 
Келісімді бекіту жөнінде

("Жаршы", 1996, № 13, 269-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.07.96;

"Заң газеті", 17.07.96)
 
1992 жылғы 9 қазанда Бішкек қаласында Армения Республикасы, Беларусь 
Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Молдова 
Республикасы, Ресей Федерациясы, Тәжікстан Республикасы, Түрікменстан, Өзбекстан 
Республикасы, Украина арасында жасалған қуғындалған адамдардың, аз ұлттар мен 
халықтардың құқықтарын қалпына келтіруге байланысты мәселелер жөніндегі 
Келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 13, 270-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.07.96;

"Заң   газеті", 17.07.96)
 

Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясының бір жылдығына байланысты 
рақымшылық жасау туралы

("Жаршы", 1996, № 13, 271-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.07.96)

 
Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау 
туралы



("Жаршы", 1996, № 13, 272-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 20.07.96)

Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы
("Жаршы", 1996, № 14, 273-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 30.07.96)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1996, № 14, 274-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 24.07.96)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1996, № 14, 275-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 6.08.96)

 
"Қазақ ССР-інде азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақ ССР 
Заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1996, № 14, 276-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 26.07.96)

 
Қазақ КСР-інің кейбір заң актілеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1996, № 14, 277-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.08.96)

 
Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы

("Жаршы", 1996, № 15, 278-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.08.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Сақтандыру туралы" заң күші бар Жарлығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1996, № 15, 279-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.08.96)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңғырту және Дамыту банкі 
арасындағы Займ (Суландыру мен құрғату жүйелерін жетілдіру жобасы) туралы 1996 
жылғы 25 маусымдағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 15, 280-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.10.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Жеке тұлғаларға арнап шетелдік валютадағы 
және теңгемен жасырын шоттарды енгізу туралы" заң күші бар Жарлығының күші 
жойылды деп тану және Қазақстан Республикасының жасырын шоттар мәселелері 
жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1996, № 15, 281-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.10.96)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңғырту және Дамыту Банкі 
арасындағы 1996 жылғы 18 шілдедегі Займ туралы келісімді (Өзен мұнай кен орнын 
оңалту жобасы) бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 16-17, 340-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.10.96)

 
1995 жылғы 15 наурызда Исламабадта қол қойылған Экономикалық Ынтымақтастық 
Ұйымының транзиттік саудасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 16-17, 341-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 23.10.96)

 
Қазақстан Республикасы мен Венгр Республикасы арасындағы Консулдық 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 16-17, 342-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 23.10.96)

 



Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Достастыққа кірмеген 
мемлекеттермен шекараны күзетудегі ынтымақтастық туралы шартын бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 16-17, 343-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.10.96)

 
1995 жылғы 15 наурызда Исламабадта қол қойылған Экономикалық Ынтымақтастық 
Ұйымына мүше елдердің бизнесмендеріне арналған виза рәсімдерінің оңайлатылған 
тәртібі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 16-17, 344-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.10.96;

"Заң  газеті", 6.11.96)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Румыния Үкіметі арасындағы 
Инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 18, 363-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 23.11.96)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия 
Құрама Корольдігінің Үкіметі арасындағы Инвестицияларды көтермелеу және қорғау 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 18, 364-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 23.11.96)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Корей Республикасының Үкіметі арасындағы 
Инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 18, 365-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 23.11.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградалары туралы" заң күші бар Жарлығына толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1996, № 18, 366-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 26.11.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 
туралы" заң күші бар Жарлығының 149-бабына толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1996, № 18, 367-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 26.11.96)

 
Өрт  қауіпсіздігі  туралы

("Жаршы", 1996, № 18, 368-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.11.96)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Дамыту Банкі арасындағы 
займ (Қазынашылықты жаңғырту жобасы) туралы 1996 жылғы 22 тамыздағы келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 1996, № 19, 369-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.12.96)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1996, № 19, 370-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.12.96)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Әлеуметтік мемлекеттік кепілдіктерді реттеу 
жөніндегі шаралар туралы" заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1996, №20-21, 401-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 24.12.96)

 
Бюджет жүйесі туралы

("Жаршы", 1996, № 20-21, 402-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 26.12.96)

 
Кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы



("Жаршы", № 20-21, 403-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 26.12.96)

 
Валюталық реттеу туралы

("Жаршы", № 20-21, 404-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.12.96)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", № 20-21, 405-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.12.96)

 
Мәдениет туралы

("Жаршы", № 22, 406-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.12.96)

 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы, Тәжікстан 
Республикасы және Қытай Халық Республикасы арасындағы шекара ауданында 
әскери саладағы сенімді нығайту туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы",№ 22, 407-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.12.96)

 
Қазақстан Республикасының Су кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", № 22, 408-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.12.96)

 
1997 жылға арналған республикалық  бюджет туралы

("Жаршы", № 23-24, 414-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.01.97;

"Заң  газеті", 15.01.97)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "1996 жылға арналған республикалық бюджет 
туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", № 23-24, 415-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 9.01.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", № 23-24, 416-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.01.97)

 
Сауда және соған байланысты мәселелер бойынша, бір жағынан, Еуропалық 
қоғамдастық, Көмір және болат жөніндегі еуропалық бірлестік, Атом энергиясы 
жөніндегі еуропалық қоғамдастық және, екінші жағынан, Қазақстан Республикасы 
арасындағы Уақытша Шартты бекіту туралы

("Жаршы", № 23-24, 417-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.01.97)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің Грузия Үкіметіне берген мемлекеттік несиелері бойынша 
Грузия Үкіметінің қарызын қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", № 23-24, 418-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.01.97;

"Заң  газеті", 8.01.97)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", № 23-24, 419-құжат;

"Егемен Қазақстан", 11.01.97;
"Заң газеті", 5.02.97)

 
Мемлекеттік баж туралы

("Жаршы", №  23-24, 420-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.01.97;



"Заң газеті", 5.02.97)
 

1997
 

"Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясының бір жылдығына байланысты 
рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасы Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу жөнінде

("Жаршы", 1997, № 1-2, 6-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.01.97; 

"Заң газеті", 22.01.97)
 

Банкроттық туралы
("Жаршы", 1997, № 1-2, 7-құжат;

"Егемен Қазақстан", 25.01.97;
"Заң  газеті", 19.02.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Банкроттық туралы" заң күші бар 
Жарлығының күші жойылды деп тану және Қазақстан Республикасының кейбір заң 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 1-2, 8-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 25.01.97)

 
Табыс пен капиталға қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден 
жалтаруға жол бермеу туралы Қазақстан Республикасы мен Нидерланды Корольдігі 
арасындағы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 45-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.02.97)

 
Табыс пен мүлікке қосарланған салық салуды болдырмау туралы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасы Үкіметінің арасындағы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 46-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.02.97)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Украина Үкіметі арасындағы табысқа қосарланған 
салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 47-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.02.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасының Үкіметі 
арасындағы табыс пен мүлікке қосарланған салық салуды болдырмау және салық 
төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 48-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.02.97)

 
Табыс пен капиталға қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден 
жалтаруға жол бермеу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Канада 
Үкіметінің арасындағы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 49-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 27.02.97)

 
Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 50-құжат;
"Егемен Қазақстан", 1.03; 4.03.97;

"Заң  газеті", 12.03.97)
 

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасы Президентінің заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу және кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1997, № 4, 51-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.03.97)

 



Бағалы қағаздар рыногы туралы
("Жаршы", 1997, № 5, 52-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 11.03.97)
 

Қазақстан Республикасында бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу туралы
("Жаршы", 1997, № 5, 53-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 11.03.97)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" 
заң күші бар Жарлығының күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1997, № 5, 54-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.03.97)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (жалпы бөлім) толықтыру мен 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 5, 55-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.03.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Азияның Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы (Жай 
операциялар) (Жолды қалпына келтіру жобасы) 1996 жылғы 18 қазандағы келісімді 
бекіту жөнінде

("Жаршы", 1997,№5,56-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.03.97)

 
Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы

("Жаршы", 1997,№5, 57-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.03.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы банктер және 
банк қызметі туралы" заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 5, 58-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.03.97)

 
Қазақстан Республикасының еңбек мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 6, 66-құжат;
"Егемен Қазақстан", 13.03.97;

"Заң газеті", 26.03.97)
 

Экологиялық сараптама туралы
("Жаршы", 1997, № 6, 67-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 21.03.97)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Малайзия Үкіметінің арасындағы Әуе 
қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997,№ 6, 68-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.03.97)

 
Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі туралы

("Жаршы", 1997, № 6, 69-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.03.97)

 
Азаматтардың жекелеген санаттарына жеңілдіктер беруді ретке келтіру мәселелері 
бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 7, 79-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.04.97;

"Заң  газеті", 9.04.97)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Лицензиялау туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 7, 80-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.04.97)



 
Сыртқы қарыз алу және сыртқы борышты басқару туралы

("Жаршы", 1997,№7, 81-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.04.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 7, 82-құжат;
"Егемен Қазақстан", 15.04.97;

"Заң  газеті", 16.04.97)
Атом энергиясын пайдалану туралы

("Жаршы", 1997, № 7, 83-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.04.97)

 
Тұрғын үй қатынастары туралы

("Жаршы", 1997, № 8, 84-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.04.97)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1997,№8, 85-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.04.97)

 
Психиатриялық жәрдем және оны көрсеткен кезде азаматтардың құқықтарына 
берілетін кепілдіктер туралы

("Жаршы", 1997, № 8, 86-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 22.04.97)

 
Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы

("Жаршы", 1997, № 8, 87-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 30.04.97)

 
Мемлекеттік статистика туралы

("Жаршы", 1997, № 9, 91-құжат;
"Егемен Қазақстан", 9.05.97;

"Заң газеті", 21.05.97)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", 1997, №9, 92-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 9.05.97)
 

Азаматтық қорғаныс туралы
("Жаршы", 1997, № 9, 93-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 14.05.97)
 

Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы
("Жаршы", 1997, №9, 94-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 14.05.97)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", 1997, № 10, 100-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 14.05.97)
 

Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық Қоры мен Қазақстан 
Республикасы арасындағы Ертіс өзенінен салынатын көпір құрылысының жобасы 
бойынша Қарыз туралы 1997 жылғы 12 наурыздағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, №10, 101-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.05.97)

 
Мемлекеттердің Айды және басқа да аспан денелерін қоса ғарыш кеңістігін зерттеу 
және пайдалану жөніндегі қызметінің принциптері туралы шартқа Қазақстан 
Республикасының қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 102-құжат; 



"Егемен Қазақстан", 16.05.97)
 

Мемлекеттердің Айдағы және басқа да аспан денелеріндегі қызметі туралы келісімге 
Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 103-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.05.97)

 
Ғарышкерлерді құтқару, ғарышкерлерді қайтару және ғарыш кеңістігіне жіберілген 
объектілерді қайтару туралы келісімге Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 104-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.05.97)

 
Ғарыш объектілері келтірген зиян үшін халықаралық жауапкершілік туралы 
конвенцияға Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 105-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.05.97)

 
Ғарыш кеңістігіне жіберілген объектілерді тіркеу туралы конвенцияға Қазақстан 
Республикасының қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 106-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.05.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму банкі арасындағы 
Қарыз туралы (Сумен жабдықтау жөніндегі пилоттық жоба) 1997 жылғы 24 қаңтардағы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 107-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.05.97;

"Заң  газеті", 21.05.97)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар кейбір Жарлықтарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 108-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.05.97;

"Заң   газеті", 21.05.97)
Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 109-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.05.97;

"Заң   газеті", 21.05.97)
 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің  күші жойылды деп тану туралы 
(азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері жөнінде)

("Жаршы", 1997, № 10, 110-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.05.97)

 
Бір жағынан, Қазақстан Республикасы мен екінші жағынан, Еуропалық 
Қоғамдастықтардың және оларға мүше мемлекеттердің арасындағы Әріптестік пен 
ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 111-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.05.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 10, 112-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.05.97)

 
«Шетелдік инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және 
Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар  кейбір Жарлықтарына өзгерістер 
енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 143-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.06.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар  кейбір Жарлықтарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы



("Жаршы", 1997, № 11, 144-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.06.97)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттердің Парламентаралық 
Ассамблеясы туралы Конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 145-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.06.97)

 
Қазақ КСР-інің Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 146-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.06.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Чех Республикасы арасындағы Инвестицияларды 
көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 147-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.06.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Малайзия Үкіметінің арасындағы 
Инвестицияларды көтермелеу және қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 148-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.06.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Лицензиялау туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгеріс енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 149-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.06.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Мұнай туралы" заң күші бар Жарлығына 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 150-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.06.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы Ұстап беру 
туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 151-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.06.97)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 152-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 24.06.97)

 
"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 153-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.06.97)

 
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 
туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 154-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.06.97)

 
Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы

("Жаршы", 1997, № 11, 155-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.06.97)

 
"1997 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 180-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 21.06.97)

 



Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысындағы өзгерістер 
жайындағы жергілікті өкілді органдар жүйесі туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 181-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.06.97;

"Заң  газеті", 25.06.97)
 

Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы
("Жаршы",1997,№ 12, 182-құжат;

"Егемен Қазақстан", 25.06.97;
"Заң  газеті", 10.09.97)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 183-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.97)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 184-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.07.97)

 
Жеке кәсіпкерлік туралы

("Жаршы", № 12, 185-құжат;)
"Егемен Қазақстан", 8.07.97;

"Заң  газеті", 29.10.97)
 

Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы
("Жаршы", 1997, № 12, 186-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 28.06.97)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", 1997, № 12, 187-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 28.06.97)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 188-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.07.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау 
мәселелері жөніндегі заң күші бар кейбір Жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 189-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.07.97)

 
"Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы" және "Республикалық 
ұлан туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар Жарлықтарына 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 190-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.07.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы Азаматтық және 
қылмыстық істер жөнінде өзара құқықтық көмек көрсету туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 12, 191-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.07.97)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1997, №13-14, 195-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.07.97)

 



Солтүстік Атлант Шартына қатысушы-мемлекеттер мен "Бейбітшілік жолындағы 
әріптестік" бағдарламасына қатысатын басқа да мемлекеттер арасындағы олардың 
Қарулы Күштерінің статусына қатысты келісімді және оған Қосымша Хаттаманы бекіту 
туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 196-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.07.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы 
Қосарланған салық салуды болдырмау және табыс пен капиталға салық төлеуден 
жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 197-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.07.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Үндістан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Қосарланған салық салуды болдырмау және табыс пен капиталға 
салынатын салықтарға қатысты салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 198-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.07.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Иран Ислам Республикасының Үкіметі 
арасындағы Қосарланған салық салуды болдырмау және табыс пен капиталға 
қатысты салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 199-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.07.97)

 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі конвенциясын бекіту 
туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 200-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.97)

 
Сот приставтары туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 201-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.07.97)

 
Қазақстан Республикасындағы тіл туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 202-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.07.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 
Заем (Жылжымайтын мүлікке деген құқықты және онымен жасалатын мәмілелерді 
тіркеудің Пилоттық жобасы) туралы 1997 жылғы 16 мамырдағы келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 203-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.07.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасының арасындағы табысқа 
қосарланған салық салуды болдырмау және табыс пен капитал салықтарына қатысты 
салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 204-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 15.07.97)

 
Қазақстан Республикасының банк қызметі мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 205-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.07.97)

 
Нотариат туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 206-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 23.07.97)

 
Қазақстан Республикасының нотариат мәселелері туралы кейбір заң актілерінің күші 
жойылды деп тану жөнінде



("Жаршы", 1997, № 13-14, 207-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 23.07.97)

 
Қазақ КСР-інің Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтыру енгізу 
жөнінде

("Жаршы", 1997, № 13-14, 208-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.07.97)

 
Қазақстан Республикасының жер қатынастарын реттеу жөніндегі кейбір заң актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір заң актілерінің күші жойылды деп 
тану туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 209-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.07.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Шаруашылық серіктестіктері туралы" заң күші 
бар Жарлығына инвестициялық жекешелендіру қорлары акционерлерінің жалпы 
жиналысын әзірлеу мен өткізу мәселесі бойынша толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 13-14, 210-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.07.97)

 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

("Жаршы", 1997, № 15-16, 211-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24, 25, 26, 29, 30.07.97;

"Заң  газеті", 31.07.97)
 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексін күшіне енгізу туралы
("Жаршы", 1997, № 15-16, 212-құжат;

"Егемен Қазақстан", 30.07.97;
"Заң  газеті", 31.07.97)

 
Қоршаған ортаны қорғау туралы

("Жаршы", 1997, № 17-18, 213-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.08.97;

"Заң газеті", 3.09.97)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", 1997, № 17-18, 214-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 5.08.97)
 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы
("Жаршы", 1997, № 17-18, 215-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 6.08.97)
 

Мемлекеттік сатып алу туралы
("Жаршы", 1997, № 17-18, 216-құжат;

"Егемен Қазақстан", 7.08.97;
"Заң газеті", 5.11.97)

 
"Орталық Азия ынтымақтастық және даму банкін құру туралы" Қазақстан 
Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы арасындағы 1994 
жылғы 8 шілдедегі Келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан 
Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы арасындағы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 17-18, 217-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 31.07.97)

 
"Шетелдік инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 17-18, 218-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.07.97)

 
"Қазақстан Республикасында мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына толықтыру енгізу жөнінде



("Жаршы", 1997, № 17-18, 219-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 23.07.97)

 
"Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 17-18, 220-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.08.97)

 
Еркін сауда туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан 
Республикасының Үкіметі арасындағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 258-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 30.10.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Беларусь Республикасы арасындағы Достық пен 
ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 259-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 30.10.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Герман Федеративтік Республикасы 
Үкіметінің арасындағы әуе қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 260-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 30.10.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасындағы Қарым-
қатынастар негіздері жөніндегі шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 261-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 30.10.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметінің арасындағы 
Инвестицияларды көтермелеу мен өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 262-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 30.10.97)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 263-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 31.10.97)

 
Қазақстан Республикасының Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль 
Хаттамасына қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 264-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 31.10.97)

 
Қазақстан Республикасының Озон қабатын қорғау жөніндегі Вена конвенциясына 
қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 265-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 31.10.97)

 
Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің артықшылықтары мен 
иммунитеттері туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 266-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 31.10.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Финляндия Республикасының Үкіметі 
арасындағы Инвестицияларды ынталандыру және өзара қорғау туралы келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 267-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 31.10.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасы арасындағы азаматтық істер 
жөніндегі құқықтық көмек туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 268-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 1.11.97)



 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасының 
арасындағы БҰҰ аясында ұжымдық бітімгершілік батальонын ұйымдастыру және 
 құру туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 269-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 1.11.97)

 
Қазақстан Республикасының Халықаралық азаматтық қорғаныс ұйымының 
Жарғысына қосылуы туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 270-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 1.11.97)

 
Тексеру және метрологиялық аттестациялау мақсатында алып өтілетін нормативтік 
құжаттарды, эталондарды, өлшеу құралдарын және стандарттық үлгілерді алып өткені 
үшін кеден бажын, салықтар төлеуден және арнайы рұқсат беруден босату туралы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 271-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.11.97)

 
Табыс пен мүлікке қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден 
жалтаруға жол бермеу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Беларусь 
Республикасының Үкіметі арасындағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 272-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.11.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Литва Республикасы арасындағы табыстар мен 
капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау 
және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 20, 273-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.11.97)

 
"Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 21, 274-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 6.11.97)

 
Дипломатиялық қызмет туралы

("Жаршы", 1997, № 21, 275-құжат;
"Егемен Қазақстан", 18.11.97;

"Заң  газеті", 14.12.97)
Сот сараптамасы туралы

("Жаршы", 1997, № 21, 276-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.11.97;

"Заң газеті", 3.12.97)
 

"Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді 
мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 25 
желтоқсандағы № 2727 заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
жөнінде

("Жаршы", 1997, № 21, 277-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі арасындағы 
1997 жылғы 4 қыркүйектегі Қарыз туралы келісімді (Мемлекеттік сектор ресурстарын 
басқарудағы құрылымдық қайта құруды қолдауға  арналған   заем) бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 21, 278-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.11.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Беларусь Республикасы арасындағы Тұрақты тұру үшін 
Беларусь Республикасына баратын Қазақстан Республикасы азаматтарының және 
тұрақты тұру үшін Қазақстан Республикасына келетін Беларусь Республикасы 
азаматтарының азаматтық алуының оңайлатылған тәртібі туралы келісімді бекіту 
туралы



("Жаршы", 1997, №22, 324-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.12.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Түрік Республикасы арасындағы Консулдық 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 22, 325-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.12.97)

 
Қазақстан Республикасы мен Беларусь Республикасы арасындағы Консулдық 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 22, 326-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 3.12.97)

 
"Білім беру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 22, 327-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.12.97)

 
Адвокаттық қызмет туралы

("Жаршы", 1997, №22, 328-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.12.97;

"Заң  газеті", 24.12.97)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", 1997, № 22, 329-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 9.12.97)
 

Білім, ғылым және мәдениетке қатысты материалдарды әкелу туралы келісімді және 
оған Хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 22, ЗЗ0-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.12.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасының Үкіметі 
арасындағы инвестицияларды ынталандыру және өзара қорғау туралы келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 22, 331-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.12.97)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы инвестицияларды 
ынталандыру және өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1997, №22, 332-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.12.97)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1997, №22, 333-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 12.12.97)

 
1998 жылға арналған республикалық бюджет туралы

("Жаршы", 1997, №22, 334-құжат;
"Егемен Қазақстан", 14.12.97;

"Заң  газеті", 31.12.97)
 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі
("Жаршы",1997, №23, 335-құжат;

"Егемен Қазақстан", 20,23,24,25,26.12.97;
"Заң  газеті", 9.01.98 - арнайы шығарылым)

 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексін күшіне енгізу туралы

("Жаршы", 1997, № 23, 336-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 26.12.97)

 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі

("Жаршы", 1997, № 24, 337-құжат;



 "Егемен Қазақстан", 26.12.97)
 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексін күшіне енгізу туралы
("Жаршы", 1997, № 24, 338-құжат;

"Егемен Қазақстан", 26.12.97;
"Заң газеті", 9.01.98)

 
Европалық аймақтағы жоғары білімге қатысты біліктілікті тану туралы конвенцияны 
бекіту туралы

("Жаршы", 1997, № 24, 339-құжат;
"Егемен Қазақстан", 18.12.97

- газетте "Еуропалық" деп  жазылған)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", 1997, № 24, 340-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 18.12.97)
 

Халықтың көші-қоны туралы
("Жаршы", 1997, № 24, 341-құжат;

"Егемен Қазақстан", 18.12.97;
"Заң газеті", 31.12.97)

 
Қазақстан Республикасының көшіп келу мәселелері жөніндегі кейбір заң актілерінің 
күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1997, № 24, 342-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.12.97)

 
Энергия үнемдеу туралы

("Жаршы", 1997, № 24, 343-құжат;
"Егемен Қазақстан", 7.01.98;

"Заң газеті", 28.01.98)
 

1998
 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) және "Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексін (Жалпы бөлім) күшіне енгізу туралы" Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, № 2-3, 23-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.03.98;

"Заң газеті", 15.04.98)
 

Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы Заем туралы (қарапайым 
операциялар) (Зейнетақы Реформасының Бағдарламасы) келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 2-3, 24-құжат;
"Заң газеті", 11.03.98 - газетте

"кәдуілгі операциялар" деп жазылған)
 

Нормативтік құқықтық актілер туралы
("Жаршы", 1998, № 2-3, 25-құжат;

"Егемен Қазақстан", 28.03.98;
"Заң газеті", 8.04.98)

 
Шаруа (фермер) қожалығы туралы

("Жаршы", 1998, № 2-3, 26-құжат;
"Егемен Қазақстан", 10.04.98;

"Заң газеті", 22.04.98)
 

Қазақстан Республикасы кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы (шаруа 
шаруашылығы туралы мәселелер жөнінде)

("Жаршы", 1998, № 2-3, 27-құжат;
"Егемен Қазақстан", 10.04.98;

"Заң газеті", 22.04.98)



 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 4, 45-құжат; 
"Егемен Қазақстан ", 18.04.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 
туралы" заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 4, 46-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 18.04.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Италия Республикасы арасындағы Достық пен 
ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 4, 47-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.04.98)

 
Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы

("Жаршы", 1998, № 5-6, 48-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25.04.98;

"Заң  газеті", 6.05.98)
 

Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы
("Жаршы", 1998, № 5-6, 49-құжат;

"Егемен Қазақстан", 30.04.98;
"Заң газеті", 13.05.98)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, № 5-6, 50-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.04.98;

"Заң газеті", 13.05.98)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасы Үкіметінің 
арасындағы Автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерін пайдалану туралы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 72-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасы Үкіметінің 
арасындағы Еркін сауда туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 73-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасы Үкіметінің 
арасындағы Жолаушыларды, жүктерді және багаждарды транзиттік тасымалдау, 
Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының автомобиль және темір жол 
магистральдары арқылы жүруі барысында олардың сақталуы мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 74-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Үндістан Республикасы Үкіметі арасындағы 
Инвестицияларды ынталандыру және өзара қорғау туралы  келісімді  бекіту  туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 75-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасы Үкіметінің 
арасындағы Тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) экспорты мен 
импорты кезінде жанама салықтар алудың принциптері туралы келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 76-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 



Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Швейцария Федералдық Кеңесі арасындағы 
Инвестицияларды ынталандыру және өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 77-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы Азаматтық, 
отбасылық және қылмыстық істер жөніндегі құқықтық көмек және құқықтық 
қатынастар  туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 7-8, 78-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.98)

 
Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы

("Жаршы", 1998, №7-8, 79-құжат;
"Егемен Қазақстан", 21.05.98;

"Заң газеті", 27.05.98)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Жол қоры туралы" заң күші бар Жарлығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 9-10, 83-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.06.98;

"Заң  газеті", 24.06.98)
 

Теріс пиғылды бәсеке туралы
("Жаршы", 1998, №  9-10, 84-құжат;

"Егемен Қазақстан", 11.06.98;
"Заң газеті", 24.06.98)

 
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы

("Жаршы",1998, № 11-12, 173-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.06.98;

"Заң газеті", 8.07.98)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Республикалық ұлан туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 174-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.06.98;

"Заң газеті", 1.07.98)
 

Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі арасындағы 
1998 жылғы 25 маусымдағы Заем туралы келісімді (Зейнетақы реформасын қолдауға 
арналған заем) бекіту туралы

("Жаршы", 1998, №11-12, 175-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.06.98;

"Заң  газеті", 1.07.98)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 176-құжат;
"Егемен Қазақстан", 7.07.98;

"Заң газеті", 22.07.98)
Ақша төлемі және аударымы туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 177-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (жалпы бөлім) өзгерістер енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 178-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) экспорттау-импорттау кезінде 
өзара жанама салықтар алу принциптері туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 179-құжат;



 "Егемен Қазақстан", 1.07.98)
 

Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымының (ЭЫҰ) мүше-елдер өкілдерінің және 
халықаралық қызметкерлердің заңдық мәртебесі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 180-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.07.98)

 
Измир Шартын бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 181-құжат; 
"Егемен Қазақстан" 1.07.98)

 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы 
арасындағы Мәңгілік достық туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 182-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.07.98)

 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы, Тәжікстан 
Республикасы және Қытай Халық Республикасы арасындағы Шекара ауданында 
қарулы күштерді өзара қысқарту туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 183-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Геноцид қылмысының алдын алу және ол үшін жазалау 
туралы конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 184-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 
туралы халықаралық конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 185-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Есірткі құралдары мен жүйкеге әсер ететін заттардың 
заңсыз айналымына қарсы күрес туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының Конвенциясына 
қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 186-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке 
жатпайтын және ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы 
конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 187-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 2.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Әйелдерді кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 
туралы конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 188-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Жүйкеге әсер ететін заттар жөніндегі конвенцияға 
қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 189-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.07.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Ислам Даму Банкінің арасындағы Қазақстан 
Республикасының Сызганов атындағы Хирургия ғылыми орталығының жобасына 
пайдалану үшін агент ретінде Банктің атынан және Банк үшін жабдықтар сатып алуға 
және сатуға өкілеттігі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 190-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.07.98)

 



Сызганов атындағы Хирургия ғылыми орталығын және Балаларды оңалту орталығын 
қаржыландыруға қатысуға Қазақстан Республикасы мен Ислам Даму Банкі 
арасындағы заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 11-12, 191-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.07.98)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы (атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша)

("Жаршы", 1998, № 13, 194-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 9.07.98)

 
Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы

("Жаршы", 1998, № 13, 195-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.07.98)

 
Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы

("Жаршы", 1998, № 13, 196-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 14, 197-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.07.98;

"Заң  газеті", 22.07.98)
 

"Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 14, 198-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Есірткі құралдары туралы 1961 жылғы бірыңғай 
конвенцияға 1972 жылғы Түзетулер жөніндегі хаттамаға сәйкес оған енгізілген 
түзетулермен бірге, Есірткі құралдары туралы 1961 жылғы бірыңғай конвенцияға 
қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 14, 199-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 4.07.98)

 
Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы

("Жаршы", 1998, № 14, 200-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.98)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы (Алматы қаласының мәртебесі туралы мәселелер жөнінде)

("Жаршы", 1998, № 14, 201-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 14, 202-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 7.07.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі арасындағы 
1998 жылғы 23 маусымдағы Несие жөніндегі келісімді (Ауыл шаруашылығына 
жекешелендіруден кейінгі қолдау жасау жобасы) бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 15, 203-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.07.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы 1998 жылғы 23 ақпандағы 
Заем туралы келісімді (Арнайы операциялар) (Базалық білім беру жобасы) бекіту 
туралы

("Жаршы", 1998, № 15, 204-құжат;



 "Егемен Қазақстан", 4.07.98)
 

Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы 
Несие жөніндегі келісімді (Кәдімгі операциялар) (Су қорларына иелік жасау және жерді 
қалпына келтіру жобасы) бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 15, 205-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.07.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы 1998 жылғы 23 ақпандағы 
Заем туралы келісімді (Кәдімгі операциялар) (Базалық білім беру жобасы) бекіту 
туралы

("Жаршы", 1998, № 15, 206-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.07.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы 
Несие жөніндегі келісімді (Арнайы операциялар) (Су қорларына иелік жасау және 
жерді қалпына келтіру жобасы) бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 15, 207-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.07.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының прокуратурасы 
туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 15, 208-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.07.98)

 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы

("Жаршы", 1998, № 15, 209-құжат;
"Егемен Қазақстан", 9.07.98;

"Заң  газеті", 22.07.98)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі арасындағы Табыс пен 
капиталға қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол 
бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 210-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 14.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Болгария Республикасының Үкіметі 
арасындағы Табыс пен капиталға қосарланған салық салуды болдырмау туралы 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 211-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 14.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Швеция Корольдігінің Үкіметі арасындағы 
Табысқа қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол 
бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 212-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 14.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 
арасындағы Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) экспорттау және импорттау 
кезінде қосылған құн салығын алудың принциптері туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 213-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 14.07.98)

 
Табиғи монополиялар туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 214-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы Табыс пен 
капиталға қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол 
бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 215-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 14.07.98)



 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Корея Республикасының Үкіметі арасындағы 
Табысқа қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол 
бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 216-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 14.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия 
Құрама Корольдігінің Үкіметі арасындағы 1994 жылғы 21 наурызда Лондонда 
Уағдаласушы Мемлекеттер атынан қол қойылған Табысқа және мүлік құнының өсуіне 
қосарланған салық салуды жою және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы 
конвенциядағы өзгерістер туралы Хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 1998, №16, 217-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 14.07.98)

 
Бағалы металдар мен асыл тастарға байланысты қатынастарды реттеу мәселелері 
бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану 
туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 218-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.07.98)

 
Бағалы металдарға байланысты қатынастарды реттеу мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 219-құжат: 
"Егемен Қазақстан", 15.07.98)

 
Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы

("Жаршы", 1998, № 16, 220-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.07.98)

 
Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен 
теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы

("Жаршы", 1998, № 17-18, 221-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.07.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Лицензиялау туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 17-18, 222-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 17.07.98)

 
Акционерлік қоғамдар туралы

("Жаршы", 1998, № 17-18, 223-құжат;
"Егемен Қазақстан", 21, 22, 23. 07.98;

"Заң газеті", 5.08.98)
 

Акционерлік қоғамдардың мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір 
заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998,№ 17-18, 224-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.07.98;

"Заң газеті", 19.08.98)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, № 17-18, 225-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.07.98)

 
Қазақстан Республикасының Жұмыспен қамту саласындағы саясат туралы 1964 
жылғы Конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 22, 291-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.11.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы Мәңгілік достық 
туралы шартты бекіту жөнінде



("Жаршы", 1998, № 22, 292-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.11.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Моңғолияның Үкіметі арасындағы Табыс пен 
капиталға қосарланған салық салуды болдырмау және салықтарды төлеуден 
жалтаруға жол бермеу туралы келісімді бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, № 22, 293-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.11.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Француз Республикасының Үкіметі 
арасындағы табыс пен мүлікке қосарланған салық салуды болғызбау және салық 
төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, № 22, 294-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.11.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Молдова Республикасының Үкіметі 
арасындағы Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) экспорты мен импорты 
кезінде жанама салықтарды алудың принциптері туралы келісімді бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, № 22,  295-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.11.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Корей Халық-Демократиялық Республикасы арасындағы 
Азаматтық және қылмыстық істер жөніндегі өзара құқықтық көмек туралы шартты 
бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, № 22, 296-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.11.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Литва Республикасының арасындағы Азаматтық, 
отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық 
қатынастар туралы шартты және Қазақстан Республикасы мен Литва 
Республикасының арасындағы Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер 
бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы шартқа Хаттаманы бекіту  
туралы

("Жаршы", 1998, № 22, 297-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.11.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Пәкстан Ислам Республикасы арасындағы Азаматтық, 
отбасылық және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы  шартты 
бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, № 22, 298-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.11.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Чех Республикасы арасындағы Табыс пен капиталға 
салынатын салыққа қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық 
төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, № 22, 299-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.11.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасының арасындағы 
Табыс пен мүлікке салынатын салыққа қатысты қосарланған салықты болдырмау 
туралы келісімді бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, №22, 300-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.11.98 - газетте

"Федерациялық" деп жазылған)
 

Қазақстан Республикасы мен Бельгия Корольдігі арасындағы Табыс пен капиталға 
салынатын салыққа қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық 
төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту жөнінде

("Жаршы", 1998, № 22, 301 -құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.11.98)

 
Қазақстан Республикасының Әдеби және көркем туындыларды қорғау жөніндегі Берн 
конвенциясына қосылуы туралы



("Жаршы", 1998, № 22, 302-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.11.98)

 
Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Ресей 
Федерациясы арасындағы Көлік одағын құру туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, №22, 303-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.11.98)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Финляндия Республикасы Үкіметінің арасындағы 
Әуе қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 22, 304-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.11.98)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасы Үкіметі арасындағы 
Әуе қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 22, 305-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.11.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі арасындағы Әуе 
қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, №22, 306-қүжат;
 "Егемен Қазақстан", 13.11.98)

 
"Нотариат туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 22, 307-құжат;
"Егемен Қазақстан", 14.11.98;

"Заң  газеті", 18.11.98)
 

Қазақстан Республикасының қарыз алу мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 22, 308-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.11.98;

"Заң газеті", 9.12.98)
 

Аудиторлық қызмет туралы
("Жаршы", 1998, № 22, 309-құжат;

"Егемен Қазақстан", 24.11.98;
"Заң газеті", 9.12.98)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану және Қазақ 
КСР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 22, 310-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.11.98;

"Заң  газеті", 9.12.98)
 

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 415-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 11.12.98)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
және Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының анықтау 
мен тергеуді жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік органдары туралы" және 
"Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитеті және оның органдары 
туралы" заң күші бар Жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 416-құжат;
"Егемен Қазақстан", 15.12.98;

"Заң газеті", 6.01.99)
 

"Мемлекеттік баж туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу 
туралы

("Жаршы", 1998, №23, 417-құжат;



 "Егемен Қазақстан", 16.12.98)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Индия Республикасы Үкіметі арасындағы әуе 
қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 418-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстанның Үкіметі арасындағы 
Жолаушылар мен жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдау туралы келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 419-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Түрікменстан арасындағы азаматтық және отбасылық 
істер жөніндегі құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы шартты бекіту 
туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 420-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Молдова Республикасы арасындағы Консулдық 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 421-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 16.12.98)

 
Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің аумақтары арқылы транзиттің бірыңғай 
шарттары туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 422-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 18.12.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 423-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.12.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасы Үкіметінің 
арасындағы халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 424-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.12.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 425-құжат;
"Егемен Қазақстан", 15.12.98;

"Заң газеті", 16.12.98)
 

Қазақстан Республикасының Босқындардың мәртебесі туралы конвенцияға және 
Босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қосылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 426-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.12.98)

 
1999 жылға арналған республикалық  бюджет туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 427-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.12.98;

"Заң газеті", 30.12.98)
 

"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 23, 428-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.12.98;

"Заң газеті", 6.01.99)
 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңды тұлғалар мәселелері бойынша кейбір 
заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы



("Жаршы", 1998, № 23, 429-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.12.98;

"Заң газеті", 20.01.99)
 

Неке және отбасы туралы
("Жаршы", 1998, № 23, 430-құжат;

"Егемен Қазақстан", 24.12.98;
"Заң газеті", 13.01.99)

 
Қазақ ССР-інің неке және семья туралы кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану 
туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 431-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25.12.98 - газетте

"Қазақ КСР-інің" деп жазылған)
 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша кейбір 
заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 432-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.12.98)

 
Қазақстан Республикасының бюджеттен тыс қорлар мәселелері бойынша кейбір заң 
актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 433-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.12.98)

 
"Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде

("Жаршы", 1998, № 24, 434-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.12.98)

 
Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 435-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.12.98)

 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру мәселелері 
бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 436-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 26.12.98)

 
"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1998, №24, 437-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 26.12.98)

 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Байқоңыр қаласының 
мәртебесі және ондағы атқарушы өкімет органдарын құрудың тәртібі мен олардың 
мәртебесі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 438-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 26.12.98)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасының 
Үкіметі арасындағы Қаржы ынтымақтастығы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998,  №  24, 439-құжат;
"Егемен Қазақстан", 26.12.98. - газетте

"Федерациялық" деп жазылған)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы Мұнайгаз 
өнеркәсібі саласындағы ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 440-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 26.12.98)

 
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Астық саудасы туралы конвенцияға 
қосылуы туралы



("Жаршы", 1998, № 24, 441-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.12.98)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 442-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.12.98;

"Заң газеті", 20.01.99)
 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет мәселелері бойынша кейбір заң 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 443-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.12.98;

"Заң газеті", 20.01.99)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
Көші-қон процесін реттеу және қоныс аударушылардың құқықтарын қорғау туралы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 444-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.12.98)

 
Қазақстан Республикасының салық әкімшілігін жүргізу мәселелері бойынша кейбір заң 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 445-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.12.98;

"Заң  газеті", 20.01.99)
 
Тауарлар импорты жағдайында ішкі рынокты қорғау шаралары туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 446-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.12.98;

"Заң  газеті", 20.01.99)
 

"Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, №  24, 447-құжат;
"Егемен Қазақстан", 31.12.98;

"Заң  газеті", 27.01.99)
 

Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы
("Жаршы", 1998, № 24, 448-құжат;

"Егемен Қазақстан", 8.01.99;
"Заң  газеті", 3.02.99)

 
"Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы" 
Қазақстан Республикасы Заңының және "Жекелеген қару түрлерінің айналымына 
мемлекеттік бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасы Заңын күшіне енгізу 
тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі  Қаулысының  күші 
 жойылды  деп тану  туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 449-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.01.99)

 
Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 450-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.99;

"Заң газеті", 24.02.99)
 

Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі кейбір заң 
актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 451-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.01.99)

 



Қазақстан Республикасы Президентінің "Лицензиялау туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1998, № 24, 452-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8. 01.99)

 
 

1999
 

Өсімдіктер карантині туралы
("Жаршы", 1999, № 2-3, 34-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 19.02.99)
 

Қазақстан Республикасы мен Түрікменстанның арасындағы Консулдық шартты бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, № 2-3, 35-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.02.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Корей Халық-Демократиялық Республикасы арасындағы 
Консулдық конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 2-3, 36-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.02.99)

 
Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 
мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1999, № 4, 101-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.03.99;

"Заң  газеті", 24.03.99)
 

Мемлекеттік құпиялар туралы
("Жаршы",1999, № 4, 102-құжат;

"Егемен Қазақстан", 19.03.99;
"Заң газеті", 31.03.99)

 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі 
кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, № 4, 103-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.03.99;

"Заң газеті", 31.03.99)
 

Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы қазақстан-қытай 
мемлекеттік шекарасы туралы Қосымша Келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 5, 142-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.03.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы қазақстан-қытай 
мемлекеттік шекарасы туралы Қосымша Келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, №5, 143-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.03.99)

 
Қылмыстың жасалуына сезіктілер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртібі 
мен шарттары туралы

("Жаршы", 1999, № 6, 190-құжат;
"Егемен Қазақстан", 2.04.99;

"Заң газеті", 28.04.99)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы арнайы 
экономикалық аймақтар туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 6, 191-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.04.99)

 



Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы",1999, № 6, 192-құжат;
"Егемен Қазақстан", 1.04.99;

"Заң газеті", 14.04.99)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 6, 193-құжат;
"Егемен Қазақстан", 1.04.99;

"Заң газеті", 12.05.99)
 

Бюджет жүйесі туралы
("Жаршы", 1999, № 7, 225-құжат;

"Егемен Қазақстан", 3.04.99;
"Заң газеті", 21.04.99)

 
"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану 
туралы

("Жаршы",   1999, № 7, 226-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.04.99;

"Заң газеті", 21.04.99)
 

"1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 7, 227-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 2.04.99)

 
Қазақстан Республикасының штат саны және қарыз алу мәселелері бойынша кейбір 
заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 233-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
"Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999,  № 8, 234-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Қазақ КСР-інің Еңбек туралы заңдар кодексіне өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 235-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
"Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының күші 
жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 236-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 237-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.04.99)

 
Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 238-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.04.99)

 
"Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы 
бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 
туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 239-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 8.04.99)



 
Қылмыстық істер және адамдарды ұстап беру бойынша құқықтық көмек туралы 
Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасы арасындағы келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 240-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Арнайы жүктер мен әскери мақсаттағы өнімдерді тасымалдау туралы келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 241-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасының арасындағы Әскери саладағы 
ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 242-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Латвия Республикасы Үкіметінің арасындағы 
Халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 243-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Грузия арасындағы Консулдық конвенцияны бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, №  8, 244-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Қазақстан Республикасының Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора 
түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 245-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы мен Өзбекстан Республикасы 
арасындағы БҰҰ қолдауындағы Орталық Азия батальоны әскери қызметшілерінің 
мәртебесі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999,№ 8, 246-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.04.99)

 
Қазақстан Республикасының азаматтардың жекелеген санаттарына жеңілдіктер беру 
мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 8, 247-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.04.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Украина Үкіметі арасындағы Тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) экспорты мен импорты кезінде жанама салықтарды 
алудың принциптері туралы келісімді бекіту жөнінде

("Жаршы", 1999, № 11, 356-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 14.05.99)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы (ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша)

("Жаршы", 1999, № 11, 357-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 14.05.99)

 
Байланыс туралы

("Жаршы", 1999, № 12, 396-құжат;
"Егемен Қазақстан", 21.05.99;

"Заң  газеті", 2.06.99)
 

Қазақстан Республикасы мен Жапонияның Халықаралық Экономикалық 
Ынтымақтастық  Қоры арасындағы Астана қаласындағы Әуежайды қайта жаңарту 
жобасы бойынша заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 12, 397-құжат; 



"Егемен Қазақстан", 22.05.99)
 

"Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 12, 398-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 22.05.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Беларусь Республикасы арасындағы Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты тұратын Беларусь Республикасы 
азаматтарының құқықтық статусы және Беларусь Республикасының аумағында 
тұрақты тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтық статусы туралы 
шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 12, 399-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 22.05.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 
арасындағы Темір жол көлігінің кәсіпорындары, мекемелері мен ұйымдарының 
қызметін құқықтық реттеудің ерекшеліктері туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 12, 400-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 22.05.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасындағы азаматтық істер 
жөніндегі құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 12, 401-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 22.05.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы Мәңгілік достық 
туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 12, 402-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.05.99)

 
Білім туралы

("Жаршы", 1999, № 13, 429-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.06.99;

"Заң газеті", 14.07.99)
 

Қазақстан Республикасының білім беру мәселелері бойынша кейбір заң актілерінің 
күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, № 13, 430-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.06.99;

"Заң газеті", 14.07.99)
 

"Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 13, 431-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.06.99)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Финляндия Республикасы Үкіметі арасындағы 
халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 479-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.06.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Болгария Республикасы Үкіметінің 
арасындағы жолаушылар мен жүктердің халықаралық автомобиль тасымалдары 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 480-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.06.99)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасы Үкіметі арасындағы 
еркін сауда туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 481-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.06.99)

 



Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы еркін сауда 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 482-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.06.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Румыния арасындағы Консулдық конвенцияны бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 483-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.06.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасының 
Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасының мектептеріне герман оқытушыларын 
жіберу туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 484-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.06.99)

 
Химиялық қаруды әзірлеуге, өндіруге, жинақтау мен қолдануға тыйым салу және оны 
жою туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 485-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық 
қатынастар туралы 1993 жылғы 22 қаңтардағы конвенцияға Хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 486-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы тауарларды 
(жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) экспорттау мен импорттау кезіндегі жанама 
салықтарды алу принциптері туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 487-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Румыния Үкіметінің арасындағы табыс пен 
капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау 
және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 488-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
Кеден одағын қалыптастыру кезіндегі тарифтік емес реттеудің бірыңғай шаралары 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 489-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
Кеден одағы және Біртұтас экономикалық кеңістік туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 490-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Украина Үкіметі арасындағы мұнай-газ 
саласындағы ынтымақтастықтың ұстанымдары туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 491-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Беларусь Республикасы Үкіметі арасындағы 
еркін сауда туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 14, 492-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.06.99)

 
"1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 15, 594-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.06.99)

 
Қазақ ССР Әкімшілік право бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізу туралы



("Жаршы", 1999, № 15, 595-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.06.99)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

("Жаршы", 1999, № 16-17, 642-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17, 20, 21, 22.07.99)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін (ерекше бөлім) күшіне енгізу туралы

("Жаршы",1999, № 16-17, 643-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 17.07.99)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

("Жаршы", 1999, № 18, 644-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 22, 23, 24, 27, 28.07.99)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексін күшіне енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 18, 645-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 22.07.99)

 
"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу 
туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 646-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.07.99)

 
Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және 
ерекше ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы 
туралы

("Жаршы", № 19, 647-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 6.08.99)

 
Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылына байланысты рақымшылық жасау туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 648-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.07.99;

"Заң  газеті", 11.08.99)
 

Терроршылдыққа қарсы күрес туралы
("Жаршы", 1999, № 19, 649-құжат;

"Егемен Қазақстан", 29.07.99;
"Заң газеті", 4.08.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы қылмыс жасаған 
адамдарды ұстап беру және қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы шартты 
бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 650-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 28.07.99)

 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан Республикасы және 
Өзбекстан Республикасы арасындағы Біртұтас экономикалық кеңістік туралы шартқа 
қатысушы мемлекеттердің Мемлекетаралық кеңесі Атқарушы комитетінің лауазымды 
адамдары мен қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 651-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.07.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Өндірістік кооперация туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 652-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.07.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттарының арасындағы ядролық 
энергияны бейбіт пайдалану саласындағы ынтымақтастық жөніндегі келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 653-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.07.99)



 
Демпингке қарсы шаралар туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 654-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 21.08.99)

 
Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 655-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 21.08.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
"Байқоңыр" кешенінде тұратын және/немесе жұмыс істейтін Қазақстан Республикасы 
мен Ресей Федерациясы азаматтарының әлеуметтік кепілдіктері туралы келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 1999, №19, 656-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.07.99)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы және Ресей Федерациясының  
Қазақстан  Республикасындағы дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық 
мекемелерін орналастыру және оларға қызмет көрсету шарттары туралы келісімді 
бекіту  туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 657-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.07.99)

 
Қазақстан Республикасының Байқоңыр қаласы тұрғындарының зейнетақы алу 
құқығының кепілдіктері туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 
Федерациясының Үкіметі арасындағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 19, 658-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.07.99)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 
туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 717-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 30, 31.07.99)

 
Қазақстан Республикасының Патент Заңы

("Жаршы", 1999, № 20, 718-құжат;
"Егемен Қазақстан", 10,11.08.99;

"Заң газеті", 18.08.99)
 

Патент мәселелері жөніндегі кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы
("Жаршы", 1999, № 20, 719-құжат;

 "Егемен Қазақстан", 10.08.99)
 

Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу 
туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 720-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 31.07.99)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне этил спирті мен алкоголь өнімінің 
өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 721-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 31.07.99)

 
"Валюталық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 722-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.07.99;

"Заң газеті", 4.08.99)
 

Бас еркінен айыруға сотталған адамдарды жазасын одан әрі өтеу үшін беру туралы 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 723-құжат;



"Егемен Қазақстан", 29.07.99;
"Заң газеті", 4.08.99)

 
Стандарттау туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 724-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.08.99)

 
Сертификаттау туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 725-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.08.99)

 
Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау мәселелері бойынша 
кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 726-құжат; 
"Егемен Қазақстан ", 13.08.99)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1999, №  20, 727-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3-7.08.99)

 
"Өрт қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, №  20, 728-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.08.99)

 
Электр энергетикасы туралы

("Жаршы", 1999, №  20, 729-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.08.99)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Электр энергетикасы туралы" заң күші бар 
Жарлығының күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 730-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 25.08.99)

 
Қазақстан Республикасының салық салу мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 20, 731-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.07.99;

"Заң газеті", 4.08.99)
 

Субсидиялар және өтем шаралары туралы
("Жаршы",1999, № 20, 732-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 24.08.99)
 

Қазақстан Республикасының мәслихаттар депутаттарының саны мәселелері бойынша 
кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 762-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.08.99)

 
"Тауарлар импорты жағдайында ішкі рынокты қорғау шаралары туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 763-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.08.99)

 
Еңбек және кәсіптер саласындағы кемсітушіліктер туралы 1958 жылғы Конвенцияны 
Қазақстан Республикасының бекітуі туралы

("Жаршы",1999, № 21, 764-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.07.99;

"Заң  газеті", 4.08.99)
 



Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Беларусь Республикасының Үкіметі 
арасындағы Тауарларды (жұмыстарды) экспорттау және импорттау кезінде жанама 
салықтарды өндіріп алудың принциптері туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 765-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.07.99;

"Заң газеті", 4.08.99)
 

Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкінің 
арасындағы (Жол көлігі саласын қайта құрылымдау жобасы) Заем туралы келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 766-құжат;
"Егемен Казақстан", 29.07.99;

"Заң  газеті", 4.08.99)
 

Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта қүру және Даму Банкі арасындағы 
(Денсаулық сақтау саласындағы жоба) Заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 767-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.07.99;

"Заң газеті", 4.08.99)
 

Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкінің 
арасындағы Заем туралы келісімді (Қүқықтық реформаның жобасы) бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 768-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.07.99;

"Заң газеті", 4.08.99)
 

Қазақстан Республикасы және Европалық Одақ арасындағы қаржыландыру туралы 
Меморандумды бекіту туралы

("Жаршы", 1999, №21, 769-құжат;
"Егемен Қазақстан", 29.07.99;

"Заң газеті", 4.08.99)
 

Қазақстан Республикасындағы селолық тұтыну кооперациясы туралы
("Жаршы", 1999, № 21, 770-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 13.07.99)
 

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы
("Жаршы", 1999, № 21, 771-құжат;

"Егемен Қазақстан", 6.08.99;
"Заң  газеті", 11.08.99)

 
Баспасөз және бұқаралық хабарлама мәселелері бойынша Қазақ ССР-інің кейбір заң 
актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, №21, 772-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.08.99;

"Заң газеті", 11.08.99)
 

Мемлекеттік қызмет туралы
("Жаршы", 1999, № 21, 773-құжат;

"Егемен Қазақстан", 6.08.99;
"Заң газеті", 11.08.99)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері 
бойынша өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 774-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.08.99;

"Заң  газеті", 11.08.99)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік қызмет туралы" заң күші бар 
Жарлығының күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 775-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.08.99;

"Заң газеті", 11.08.99)



 
Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің 
атаулары туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 776-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 21.08.99)

 
Қазақстан Республикасының тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар 
шығарылған жерлердің атаулары бойынша кейбір заң актілерінің күші жойылды деп 
тану туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 777-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 21.08.99)

 
"Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 778-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 6.08.99)

 
Қазақстан Республикасы, Халықаралық қалпына келтіру және Даму Банкі мен 
"Қазақойл" ұлттық мұнай газ компаниясы" жабық акционерлік қоғамы арасындағы 
Тапсыру және келісу туралы актіні (Өзен мұнай кен орнын оңалту жобасын) бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 779-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.09.99)

 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (Заем алушы ретінде) мен Кореяның 
Экспорт-Импорт Банкі (Несие беруші ретінде) арасындағы 3 825 000 АҚШ доллары 
сомасындағы заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 780-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.09.99)

 
Шағын және  орта   кәсіпкерлікке көмек көрсетуге арналған Несие Желісі 27 000 000 
неміс маркасы сомасында Қаржы министрлігі бөлген Майндағы Франкфурт, 
Кредитанштальт фюр Видерауфбау ("КфВ") мен Қазақстан Республикасы ("Қарыз 
алушы") арасындағы қарыз беру туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 781-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 1.09.99)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградалары туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 782-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.08.99)

 
"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 783-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 21.08.99)

 
Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 784-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 4.08.99)

 
"Сыртқы қарыз алу және сыртқы борышты басқару туралы" Қазақстан Республикасы 
Заңының күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 785-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.08.99)

 
Қазақстан Республикасының инвестициялар мәселелері бойынша кейбір заң 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 786-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 4.08.99)

 



Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасында жер 
қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 21, 787-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 27.08.99)

 
"1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгеріс енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 22, 788-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.10.99)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" заң күші бар 
Жарлығына толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 22, 789-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.10.99)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 
(Атырау қаласының сумен жабдықталуының және санитариясының пилоттық жобасы) 
Заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 22, 790-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 6.10.99)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Лицензиялау туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, №  22, 791-құжат;
"Егемен Қазақстан", 13.10.99;

"Заң газеті", 27.10.99)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қазыналық кәсіпорындардың 
қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 916-құжат;
"Егемен Қазақстан", 9.11.99;

"Заң  газеті", 24.11.99)
 

2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы
("Жаршы", 1999, № 23, 917-құжат;

"Егемен Қазақстан", 13.11.99;
"Заң газеті", 24.11.99)

 
Ең төмен күнкөріс деңгейі туралы

("Жаршы",1999, № 23, 918-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.99., 

- газетте   "төменгі" деп жазылған;
"Заң газеті", 24.11.99)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы",1999, № 23, 919-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.99;

"Заң газеті", 1.12.99)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы, 1999, № 23, 920-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.11.99;

"Заң газеті", 1.12.99)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне халықты әлеуметтік қорғау 
мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы",1999, № 23, 921-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 19.11.99)

 
"Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы



("Жаршы", 1999, № 23, 922-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.11.99;

"Заң  газеті", 1.12.99)
 

"Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап 
шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 923-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.99;

"Заң  газеті", 1.12.99)
 

"Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының кейбір баптарының 
қолданылуын тоқтата туру туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 924-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.99;

"Заң  газеті", 1.12.99)
 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне зейнетақы және әлеуметтік 
қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 925-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.99;

"Заң  газеті", 1.12.99)
 

"Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 926-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.11.99;

"Заң  газеті", 8.12.99)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне әлеуметтік-мәдени мекемелер 
қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 927-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.11.99;

"Заң газеті", 8.12.99)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне салық салу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 928-құжат;
"Егемен Қазақстан", 23.11.99;

"Заң газеті", 8.12.99)
 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлім) өзгерістер енгізу 
туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 929-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.11.99;

"Заң газеті", 26.01.2000)
 

"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы
("Жаршы", 1999, № 23, 930-құжат;

"Егемен Қазақстан", 30.11.99;
"Заң газеті", 26.01.2000)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне азаматтардың және заңды 
тұлғалардың кәсіпкерлік қызметпен айналысу еркіндігіне құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 931-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.12.99)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне шағын кәсіпкерлікті  қолдау 
мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 23, 932-құжат; 



"Егемен  Қазақстан", 2.12.99)
 

Дене шынықтыру және спорт туралы
("Жаршы", 1999, № 24, 1065-құжат;

"Егемен Қазақстан", 7.12.99;
"Заң газеті", 8.03.2000)

 
"Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1066-құжат;
"Егемен Казақстан", 15.12.99;

"Заң газеті", 26.01.2000)
 

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1067-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 21.12.99)

 
Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1068-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.12.99;

"Заң газеті", 5.01.2000)
 

"Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының Заңын 
күшіне енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1069-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.12.99;

"Заң  газеті", 5.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Корей Республикасы Үкіметі арасындағы 
Экономикалық Даму және Ынтымақтастық қорының заемдарына қатысты шартты 
бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1070-құжат;
"Егемен Қазақстан", 15.12.99;

"Заң  газеті", 19.01.2000)
 

Туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын азаматтарды мәжбүрлеп емдеу туралы
("Жаршы", 1999, № 24, 1071-құжат;

"Егемен Қазақстан", 15.12.99;
"Заң газеті", 19.01.2000)

 
"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1072-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.12.99;

"Заң газеті", 5.01.2000)
 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы сыртқы шекараны 
күзетудегі ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1073-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сыртқы шекараны 
күзетудегі бірлескен күш-жігер туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1074-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы және Ресей Федерациясы 
арасындағы Үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесін айқындау 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1075-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;



"Заң газеті", 19.01.2000)
 

1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартты ұзарту туралы 
Хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1076-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң  газеті", 19.01.2000)
 

Сыртқы шекарада дағдарысты жағдайлар туындаған кезде Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы мемлекеттердің шекара әскерлерінің өзара әрекет жасауы 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1077-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң  газеті", 19.01.2000)
 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің біріккен әуе 
қорғанысы жүйесін құру мен жетілдіру жөніндегі нормативтік құжаттар туралы 
шешімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1078-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының, Қырғыз Республикасының, Тәжікстан Республикасының 
және Өзбекстан Республикасының арасындағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
және оның зардабын жою саласында көмек көрсету туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, №24, 1079-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Өнеркәсіптік авариялардың, табиғи апаттардың алдын алу және зардаптарын жою 
саласындағы ынтымақтастық туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия 
Үкіметі арасындағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1080-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Жеке тұлғалардың Кеден одағына қатысушы мемлекеттер шекараларынан еркін және 
тең құқылы өтуін және олардың тауарлар мен валютаны кедергісіз тасымалдауын 
қамтамасыз ету туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1081-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Достастыққа қатысушы мемлекеттердің аумақтарында төрелік, шаруашылық және 
экономикалық соттардың шешімдерін өзара атқарудың тәртібі туралы келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1082-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыру талаптарын 
жоятын конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1083-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үшжақты консультациялар (халықаралық еңбек 
нормалары) туралы 1976 жылғы Конвенцияны бекітуі туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1084-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң  газеті", 19.01.2000)
 



Қазақстан Республикасының Еңбекшілер өкілдері туралы 1971 жылғы Конвенцияны 
бекітуі туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1085-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Еркін сауда аймағын құру туралы 1994 жылғы 15 сәуірдегі Келісімге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы Хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1086-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасы Үкіметі арасындағы 
кеден істеріндегі ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1087-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі 
арасындағы кеден істеріндегі ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1088-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)  
 

Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының, Қырғыз Республикасының 
және Ресей Федерациясының арасындағы Азаматтық алудың оңайлатылған тәртібі 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1089-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң  газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Әйелдердің саяси құқықтары туралы конвенцияға 
қосылуы туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1090-қүжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Тұрмыстағы әйелдердің азаматтығы туралы конвенцияға 
қосылуы туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1091-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Бір мемлекеттің басқа мемлекеттің аумағында тұрақты тұратын азаматтарының 
құқықтық мәртебесі туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1092-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасының 
Үкіметі арасындағы техникалық ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1093-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Украина Үкіметі арасындағы ғарыш кеңістігін 
зерттеу және пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1094-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң  газеті", 19.01.2000)
 



Бір жағынан, Қазақстан Республикасының Үкіметі және екінші жағынан, Бельгия-
Люксембург Экономикалық Одағы арасындағы Инвестицияларды өзара көтермелеу 
және қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1095-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Инвестордың құқығын қорғау туралы Конвенцияны бекіту туралы
("Жаршы", 1999, № 24, 1096-құжат;

"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;
"Заң газеті", 19.01.2000)

 
Кинематография саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1097-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасының Үкіметі 
арасындағы өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1098-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасының 
Үкіметі арасындағы Жолаушылар мен жүктердің халықаралық автомобиль 
тасымалдары туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1099-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасы мен Ислам Даму Банкі арасындағы Алматы-Гүлшат жолының 
жобасына арналған заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1100-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Ассоциация бостандығы және ұйымдастыру құқығын 
қорғау жөніндегі 1948 жылғы Конвенцияны бекітуі туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1101-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасы мен Эстония Республикасы арасындағы табысқа және 
капиталға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден 
жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1102-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң  газеті", 19.01.2000)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы өнеркәсіптік 
меншікті қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1103-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Жол қозғалысы ережелерін әкімшілік бұзу туралы істер жөніндегі шешімдерді өзара 
тану және орындау туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1104-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 



Қазақстан Республикасының Шет елде алиментті өндіріп алу туралы конвенцияға 
қосылуы туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1105-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

Жазасын әрі қарай өтеу үшін бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды 
тапсыру туралы Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасындағы 
шартты бекіту туралы

("Жаршы", 1999, № 24, 1106-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.01.2000;

"Заң газеті", 19.01.2000)
 

2000
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сауд Аравиясы Корольдігі Үкіметінің 
арасындағы Өзара түсіністік туралы меморандумды бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 2, 14-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.02.00;

"Заң газеті", 1.03.00) 
 

Қазақстан Республикасы мен Кувейт Мемлекеті арасындағы Инвестицияларды 
көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 2, 15-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.02.00;

"Заң  газеті", 1.03.00)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Араб Экономикалық Дамуының Кувейттік 
Қоры арасындағы жаңа үкіметтік ғимарат құрылысы жобасына арналған грантты 
пайдалану жөніндегі келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 2, 16-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 24.02.00;

"Заң газеті", 1.03.00)
 

Жолаушылар мен жүктерді халықаралық автомобильмен тасымалдау туралы 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2000, №2, 17-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.02.00;

"Заң газеті", 1.03.00)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қоғамдық бірлестіктерді 
мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 3-4, 63-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.03.00;

"Заң газеті", 5.04.00)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 3-4, 64-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.03.00;

"Заң газеті", 5.04.00)
 

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2000, №3-4, 65-құжат;
"Егемен Қазақстан", 1.04.00;

"Заң газеті", 12.04.00)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк құпиясы мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 3-4, 66-құжат;
"Егемен Қазақстан", 1.04.00;

"Заң газеті", 12.04.00)



 
Қазақстан Республикасы мен Украина арасындағы жазасын одан әрі өтеу үшін бас 
бостандығынан айыруға сотталған адамдарды беру туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 5, 113-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.05.00;

"Заң газеті", 17.05.00)
 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше мемлекеттердің аумақтарында құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің болуы мен өзара іс-қимыл тәртібі туралы шартты бекіту 
туралы

("Жаршы", 2000, №5,114-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.05.00;

"Заң газеті", 17.05.00)
 

"Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 5, 115-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.05.00;

"Заң газеті", 17.05.00)
 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2000, №5, 116-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.05.00;

"Заң газеті", 17.05.00)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қылмысқа қарсы күрес мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы",2000, № 6, 141-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.05, 12.05.00;

"Заң газеті", 17.05.00)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне нысанды киім киіп жүру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 6, 142-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.05.00)

 
Қазақстан Республикасы мен Үндістан Республикасы арасындағы қылмыстық істер 
жөніндегі өзара құқықтық көмек көрсету туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 6, 143-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.05.00)

 
Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы және Қырғыз Республикасы 
арасындағы үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесі туралы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 6, 144-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 19.05.00)

 
"Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 6, 145-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 20.05.00)

 
Қазақстан Республикасы кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы (кеден 
қызметі қызметкерлерінің дербес атақтары мәселелері бойынша)

("Жаршы", 2000, № 7, 164-құжат; 
"Егемен Қазақстан" , 9.06.00)

 
Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы

("Жаршы", 2000, № 7, 165-құжат;
"Егемен Қазақстан", 13.06.00;

"Заң газеті", 28.06.00)
 



Қазақстан Республикасының Фонограмма жасаушылардың мүдделерін олардың 
фонограммаларын заңсыз көшіріп көбейтуден қорғау жөніндегі конвенцияға қосылуы 
туралы

("Жаршы", 2000, № 7, 166-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.06.00)

 
"Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 8, 187-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.06.00;

"Заң  газеті", 12.07.00)
 

Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі 
кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2000, № 8, 188-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.06.00;

"Заң газеті", 12.07.00)
 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне өзгерістер енгізу туралы
("Жаршы", 2000, № 8, 189-құжат;

"Егемен Қазақстан", 27.06.00;
"Заң газеті", 12.07.00)

 
"Ұжымдық бітімгершілік күштер және оларды материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету жөніндегі бірлескен шаралар туралы" 1993 жылғы 24 қыркүйектегі келісімге 
Хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 8, 190-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.06.00;

"Заң  газеті", 12.07.00)
 

Ұжымдық бітімгершілік күштер және оларды материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
жөніндегі бірлескен шаралар туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 8, 191-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.06.00;

"Заң  газеті", 12.07.00)
 

Қазақстан Республикасы мен Армения Республикасы арасындағы достық пен 
ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 8, 192-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.06.00;

"Заң газеті", 12.07.00)
 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (Заемшы ретінде) мен Кореяның 
   Экспорт-Импорт    Банкі     (Кредитор ретінде)    арасындағы 3 400 000 АҚШ  доллары 
сомасына заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 8, 193-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.06.00;

"Заң газеті", 12.07.00)
 

Қазақстан Республикасы мен Тәжікстан Республикасының арасындағы тауарлардың 
(жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) экспорты мен импорты кезінде жанама 
салықтар алудың принциптері туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 8,194-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.06.00;

"Заң газеті", 12.07.00)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Швейцария Федералдық Кеңесі арасындағы 
табыс пен капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды 
болдырмау туралы конвенцияны және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Швейцария Федералдық Кеңесі арасындағы табыс пен капиталға салынатын 
салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау туралы конвенцияға 
Хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 233-құжат; 



"Егемен Қазақстан", 8.07.00)
 

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына автокөлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру 
енгізу турапы

("Жаршы", 2000, № 10, 234-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер электр энергетикалық 
жүйелерінің қатар жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 235-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Үкіметаралық фельдъегерлік байланыс туралы келісімге Түзетулер енгізу туралы 
хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 236-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Кеден одағына қатысушы мемлекеттер арасында тасымалданатын тауарларды 
кедендік ресімдеудің жеңілдетілген тәртібі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 237-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Орталық Азия аймақтық экологиялық орталығы жұмысының жағдайлары жөніндегі 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 238-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ресей Федерациясы    Үкіметінің       
 арасындағы    Ресей Федерациясының 4 - Мемлекеттік орталық полигонының 
Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан объектілері мен әскери 
алаңдарын жалдау туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 239-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Ресей Федерациясы 
Қорғаныс министрлігінің 4-Мемлекеттік орталық полигонын (Қазақстан 
Республикасының аумағында орналасқан объектілері мен әскери алаңдарын) 
пайдалану тәртібі туралы келісімді бекіту  туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 240-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 241-құжат;
"Егемен Қазақстан", 14.07.00;

"Заң газеті", 19.07.00)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
Сарышаған сынақ полигонын жалдау туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 242-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.07.00)

 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ 
полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін 
қамтамасыз ету шарттары туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 243-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.07.00)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне лизинг мәселелері бойынша өзгеріс 
пен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 244-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 12.07.00)

 



Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы 
Ресей Федерациясының 929-Мемлекеттік ұшу-сынақ орталығының Қазақстан 
Республикасының аумағында орналасқан объектілері мен әскери алаңдарын жалдау 
туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 245-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.07.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Француз Республикасының Үкіметі 
арасындағы Инвестицияларды өзара көтермелеу және қорғау туралы келісімді және 
оның Хаттамасын бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 246-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 12.07.00)

 
Қаржы лизингі туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 247-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.07.00)

 
"Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 248-құжат;
"Егемен Қазақстан", 14.07.00;

"Заң газеті", 19.07.00)
 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Ресей Федерациясы 
Қорғаныс министрлігінің 929-Мемлекеттік ұшу-сынақ орталығын (Қазақстан 
Республикасының аумағында орналасқан объектілері мен әскери алаңдарын) 
пайдалану тәртібі туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 249-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.07.00)

 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Ембі полигонын 
пайдалану мен жалдау шарттары туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 250-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 12.07.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы 
Ембі сынақ полигонын жалдау туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 10, 251-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.07.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Куба Республикасының Үкіметі арасындағы 
екі мемлекет азаматтарының өзара сапарларының тәртібі жөніндегі келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 280-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 21.10.00)

 
Күзет қызметі туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 281-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.10.00;

"Заң  газеті", 8.11.00)
 

Қазақстан Республикасының Шекарааралық тұрғыдан қоршаған ортаға жасалатын 
әсерді бағалау туралы конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 282-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.10.00)

 
Еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің арасында 
тасымалданатын тауарларды кедендік ресімдеудің және кедендік бақылаудың тәртібі 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 283-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.10.20)

 



Қазақстан Республикасы мен Тәжікстан Республикасының арасындағы табыс пен 
мүлікке (капиталға) қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден 
жалтаруға жол бермеу туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 284-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.10.00)

 
Қазақстан Республикасының Ауаның алыс қашықтықта шекарааралық ластануы 
туралы конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 285-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.10.00)

 
Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің аумақтары арқылы транзиттің бірыңғай 
шарттары туралы 1998 жылғы 22 қаңтардағы Келісімге толықтырулар туралы 
хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 286-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.10.00)

 
Қазақстан Республикасының Өнеркәсіптік авариялардың шекарааралық әсері туралы 
конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 287-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 24.10.00)

 
Ақпаратқа кіру, шешімдер қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған 
ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы конвенцияны 
бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 288-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.10.00)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің терроршылдыққа 
қарсы күрестегі ынтымақтастығы туралы шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 289-құжат;
 "Егемен  Қазақстан", 28.10.00)

 
Қазақстан Республикасының Шекарааралық су арналары мен халықаралық көлдерді 
қорғау және пайдалану туралы конвенцияға қосылуы туралы

("Жаршы", 2000, № 14-15, 290-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 28.10.00)

 
"2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, №   18, 335-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.11.00)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мүлікті бағалау мәселелері 
бойынша өзгерістер енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 336-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 10.11.00)

 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан Республикасы және 
Өзбекстан Республикасы арасындағы терроризмге, саяси және діни экстремизмге, 
ұлтаралық ұйымдасқан қылмысқа және Тараптардың тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне 
өзге де қауіп-қатер төндіруге қарсы күрес жөніндегі бірлескен іс-қимыл туралы 
шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 337-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 11.11.00)

 
"Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 338-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.00)

 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің жалпы және қатаң 
режимдердегі түзеу колонияларында, сондай-ақ тәрбиелеу колонияларында жазасын 



өтеп жатқан сотталғандарды ұстаудың жеңілдікті жағдайлары жөніндегі ережелерін 
қолданысқа енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 339-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.00)

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Кеден комитеті мен Армения 
Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің арасындағы Ынтымақтастық және 
кеден құжаттары мен кедендік қамтамасыз етулерді өзара тану туралы келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 340-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
Ақпараттық-мәдени орталықтарды құру және олардың қызмет жағдайлары туралы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 341-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.00)

 
Қазақстан Республикасы мен Ислам Даму Банкі арасындағы Қарағанды-Астана 
автожолының соңғы учаскесін (Вишневка мен Астана арасындағы IV секция) қайта 
жаңарту туралы Истисна’ А келісімін бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 342-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жүгері және бидайды жақсарту халықаралық 
орталығы арасындағы Ауыл шаруашылық ғылымы саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 343-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Үндістан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Дипломаттық және қызметтік паспорттары бар азаматтардың өзара 
визасыз сапарлары туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 18, 344-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.11.00)

 
"Қару-жараққа, әскери техникаға және екі ұдай мақсаттағы өнімге экспорттық бақылау 
туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 2000, № 20, 377-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.11.00;

"Заң газеті", 6.12.00)
 

Мемлекеттік материалдық  резерв туралы
("Жаршы", 2000, № 20, 378-құжат;

"Егемен Қазақстан", 1.12.00;
"Заң  газеті", 6.12.00)

 
Әкімшілік рәсімдер туралы

("Жаршы", 2000, № 20, 379-құжат;
"Егемен Қазақстан", 1.12.00;

"Заң газеті", 6.12.00)
 

"Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 20, 380-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 2.12.00)

 
Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы

("Жаршы", 2000, №20, 381-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.12.00;

"Заң газеті", 20.12.00)
 



Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы
("Жаршы", 2000, № 21, 382-құжат;

"Егемен Қазақстан", 12.12.00;
"Заң газеті", 20.12.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қырғыз Республикасының Үкіметі және 
Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы халықтың көші-қон процестерін 
реттеу туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000,№ 21, 383-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.12.00)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің заңсыз көші-қонға 
қарсы күрестегі ынтымақтастығы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 384-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.12.00)

 
Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы және Жасөспірімдер үйлері туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 385-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения Республикасы Үкіметінің 
арасындағы еркін сауда туралы келісімді және 1999 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Армения Республикасы Үкіметінің арасындағы еркін 
сауда туралы келісімге Еркін сауда режимінен алулар туралы хаттаманы бекіту 
туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 386-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 15.12.00)

 
Құндылығы бірдей еңбек үшін еркектер мен әйелдерге бірдей сыйақы беру туралы 
конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 387-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Жұмысқа қабылдау үшін ең төменгі жас туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 388-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Мәжбүрлі еңбекті жою туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 389-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Ұжымдық келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу құқығы принциптерін қолдану 
туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 390-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Жұмыспен қамту қызметін ұйымдастыру туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 391-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 392-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің қарулы күштері 
авиациясының ұшуларын аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету жөніндегі 
шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 393-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 16.12.00)

 
Қазақстан Республикасындағы аударымдық және жай вексельдерге қатысты 
елтаңбалық алым туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 394-құжат;



"Егемен  Қазақстан", 19.12.00;
"Заң  газеті", 10.01.2001)

 
"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына елтаңбалық алым 
мәселесі бойынша толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 395-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.12.00;

"Заң газеті",  10.01.2001)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Жекешелендіру туралы" заң күші бар 
Жарлығына толықтырулар енгізу  туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 396-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 23.12.00)

 
"Теріс пиғылды бәсеке туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 21, 397-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 23.12.00)

 
Сақтандыру қызметі туралы

("Жаршы", 2000, № 22, 406-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.12.00;

"Заң газеті", 10.01.2001)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Сақтандыру туралы" заң күші бар 
Жарлығының күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2000, № 22, 407-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.12.00;

"Заң газеті", 10.01.2001)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сақтандыру ісі және сақтандыру 
қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 22, 408-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.12.00;

"Заң газеті", 10.01.2001)
 

Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестік туралы
("Жаршы", 2000, № 22, 409-құжат; 

"Егемен Қазақстан", 26.12.00)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне арнаулы мемлекеттік 
жәрдемақылар мәселелері бойынша өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2000, № 23, 411-құжат;
"Егемен Қазақстан", 23.12.00;

"Заң газеті", 27.12.00)
 

2001 жылға арналған республикалық бюджет туралы
("Жаршы", 2000, № 23, 412-құжат;

"Егемен Қазақстан", 26.12.00;
"Заң газеті", 10.01.2001)

 
Ауыл шаруашылық серіктестіктері және олардың қауымдастықтары (одақтары) 
туралы

("Жаршы", 2000, № 23, 413-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.12.00)

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның 
қабылдануының он жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы

("Жаршы", 2000, № 24, 414-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.12.00;

"Заң газеті", 10.01.2001)
 

2001



 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 1, 1-құжат;
"Егемен Қазақстан", 9.01.01;

"Заң газеті", 17.01.01)
 

Трансферттік бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік бақылау туралы
("Жаршы", 2001, № 1, 2-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.01.01;

"Заң газеті", 17.01.01)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қырғыз Республикасының Үкіметі, Тәжікстан 
Республикасының Үкіметі және Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы 
гидрометеорология саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 1, 3-құжат;
"Егемен Қазақстан", 10.01.01; 

"Заң  газеті", 17.01.01)
 

"Қазақстан Республикасында мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 1, 4-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.01.01;

"Заң газеті", 24.01.01)
 

"Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 1, 5-құжат;
"Егемен  Қазақстан",  19.01.01;

"Заң газеті", 24.01.01)
 

"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 1, 6-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.01.01;

"Заң  газеті", 24.01.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне астық қабылдайтын кәсіпорындар 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 1, 7-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.01.01;

"Заң газеті", 31.01.01)
 

Коммерциялық емес ұйымдар туралы
("Жаршы", 2001, № 1, 8-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 26.01.01;

"Заң  газеті", 31.01.01)
 
Астық туралы

("Жаршы", 2001, № 2, 12-құжат;
"Егемен Қазақстан", 23.01.01;

"Заң газеті", 31.01.01)
 

Бәсеке және монополистік қызметті шектеу туралы
("Жаршы",2001, № 2, 13-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 27.01.01;

"Заң  газеті", 31.01.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне әлеуметтік төлемдер мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 2, 14-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.01.01;

"Заң  газеті", 31.01.01)



 
Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы

("Жаршы", 2001, № 2, 15-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.01.01;

"Заң газеті", 31.01, 7.02.01)
 

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 3, 16-құжат;
"Егемен Қазақстан", 30.01.01;

"Заң газеті", 7.02.01)
 

Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы
("Жаршы", 2001, № 3, 17-құжат;

"Егемен Қазақстан", 3.02.01;
"Заң газеті", 7.02.01)

 
Халықты жұмыспен қамту туралы

("Жаршы", 2001, №3, 18-құжат;
"Егемен Қазақстан", 2.02.01;

"Заң газеті",7.02.01)
 

"Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының күші 
жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2001, № 3, 19-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 2.02.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 3, 20-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.02.01)

 
Жер туралы

("Жаршы", 2001, № 4, 21-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.02.01;

"Заң газеті", 7.02.01)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер туралы" заң күші бар Жарлығының күші 
жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2001, № 4, 22-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.02.01;

"Заң газеті", 7.02.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне валюталық реттеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 4, 23-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 6.02.01)

 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі

("Жаршы", 2001, № 5-6, 24-құжат;
"Егемен Қазақстан", 13.02.01;

"Заң газеті", 21.02, 28.02.01)
 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін қолданысқа 
енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 5-6, 25-құжат;
"Егемен Қазақстан ", 13.02.01;

"Заң газеті", 28.02.01)
 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі мен Әзірбайжан 
Республикасы Мемлекеттік кеден комитетінің арасындағы ынтымақтастық және 
кедендік құжаттар мен кедендік қамтамасыз етулерді өзара тану туралы келісімді 
бекіту туралы



("Жаршы", 2001, № 8, 47-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.03.01)

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі мен Тәжікстан 
Республикасы Үкіметінің жанындағы Кеден комитетінің арасындағы ынтымақтастық 
және кедендік құжаттар мен кедендік қамтамасыз етулерді өзара тану туралы келісімді 
бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 48-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.03.01)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Украина Министрлер Кабинетінің арасындағы 
азаматтардың өзара сапарлары туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 49-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.03.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне шетелдік жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтық мәртебесі мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 50-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.03.01)

 
Қазақстан Республикасы мен Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры арасындағы 
Арал қаласын (Арал теңізінің аймағы) сумен жабдықтау жобасы бойынша заем туралы 
келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 51-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 3.03.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк қызметі мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 52-құжат;
"Егемен Қазақстан", 13.03.01;

"Заң газеті", 21.03.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне ұйымдасқан қылмысқа және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 53-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.03.01;

"Заң газеті", 21.03.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне көші-қон мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 54-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 20.03.01)

 
Украинада тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасы азаматтарының және 
Қазақстан Республикасында тұрақты тұрып жатқан Украина азаматтарының азаматтық 
алуының және оны тоқтатуының оңайлатылған тәртібі және азаматтықтың болмауы 
мен қос азаматтық жағдайларын болдырмау туралы Қазақстан Республикасы мен 
Украина арасындағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 55-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 20.03.01)

 
"Жалпыға бірдей әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 56-құжат;
"Егемен Қазақстан", 26.03.01;

"Заң газеті", 28.03.01)
 

Келісім-шарт бойынша әскери қызмет туралы
("Жаршы", 2001, № 8, 57-құжат;

"Егемен Қазақстан", 26.03.01;
"Заң газеті", 28.03.01)

 



Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметінің арасындағы Батыс 
Қазақстанның жол желісін қайта құру жобасын жүзеге асыру үшін Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің заем 
беру ниеті туралы ноталар алмасу нысанындағы   келісімді   бекіту  туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 58-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.04.01;

"Заң газеті", 7.04.01)
 

Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкі мен Қазақстан Республикасы Үкіметі 
арасындағы Батыс Қазақстанның жол желісін қайта құру жобасы бойынша заем 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 59-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.04.01;

"Заң  газеті", 7.04.01)
 

Қазақстан Республикасы мен Сауд Даму Қоры арасындағы, 2000 жылғы 1 қарашаға 
сәйкес келетін, Қыжыраның 1421 жылғы Шабан айының 5 күні жасалған заем туралы 
келісімді ("Қарағанды-Астана жолының" жобасы) бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 60-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.04.01;

"Заң  газеті", 7.04.01)
 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер азаматтық 
авиациясының авиациялық техникасын пайдалану мен жөндеуді қамтамасыз ету 
жөніндегі трансұлттық қаржы-өнеркәсіп тобын құру туралы келісімнің күшін жою 
туралы

("Жаршы", 2001, № 8, 61-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.04.01;

"Заң  газеті", 7.04.01)
 

Еуразиялық экономикалық қоғамдастық құру туралы шартты бекіту туралы
("Жаршы", 2001, № 9, 79-құжат;

"Егемен Қазақстан", 4.04.01;
"Заң  газеті", 14.04.01)

 
Қазақстан Республикасы азаматтарының ақшаны жария етуіне байланысты оларға 
рақымшылық жасау туралы

("Жаршы", 2001, № 9, 80-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.04.01;

"Заң  газеті", 14.04.01)
 

1992 жылғы 15 мамырдағы ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қатысушы 
мемлекеттер арасындағы Әскери-техникалық ынтымақтастықтың негізгі  принциптері 
 туралы  келісімді  бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 9, 81-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.04.01;

"Заң  газеті", 14.04.01)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения Республикасының Үкіметі 
арасындағы Әуе қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 9, 82-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.04.01;

"Заң  газеті", 14.04.01)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Ұлттар Ұйымы Балалар қорының 
арасындағы ынтымақтастық туралы негізгі келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 9, 83-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 11.05.01)

 
"2001 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 9, 84-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.04.01)



 
Қазақстанның Даму Банкі туралы

("Жаршы", 2001, № 9, 85-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 3.05.01;

"Заң  газеті", 14.05.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстанның Даму Банкі 
қызметінің мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 9, 86-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.05.01;

"Заң  газеті", 14.05.01)
 

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 121-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 5.05.01)

 
"Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 122-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.05.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының жұмыс істеу мәселелері бойынша өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 123-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.05.01)

 
"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 124-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.05.01)

 
Қазақстан Республикасының бәсекелестікті дамыту және монополистік қызметті 
шектеу мәселелері жөніндегі кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 125-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 5.05.01)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 126-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.05.01)

 
Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияны өзгертуге қатысты хаттаманы 
бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 127-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 8.05.01)

 
Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияны өзгертуге қатысты хаттаманы 
(З-bіs бап) бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 128-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.05.01)

 
Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияны өзгертуге қатысты хаттаманы 
(3-bіs бап) бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 129-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 8.05.01)

 
Жалған тауар белгілерін және географиялық көрсеткіштерді пайдаланудың алдын алу 
мен жолын кесу жөніндегі шаралар туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 130-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 



Өнертабыстарды құқықтық қорғау саласында мемлекетаралық құпиялардың 
сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 131-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Лондонда 1990 жылғы 27-29 маусымда жасалған Озон қабатын бүлдіретін заттар 
жөніндегі Монреаль хаттамасына Түзетуге Қазақстан Республикасының  қосылуы 
туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 132-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Қазақстан Республикасының Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияның 
(Чикаго, 1944 жыл) төрт тілдегі бірдей мәтіні туралы хаттамаға қосылуы туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 133-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Қазақстан Республикасының Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы 
еуропалық келісімге қосылуы туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 134-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Өнеркәсіп пен саудадағы еңбек инспекциясы туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 135-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Ауыл шаруашылығындағы еңбек инспекциясы туралы конвенцияны бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 136-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Еуропа-Кавказ-Азия жолын дамытуға байланысты халықаралық көлік қатынасы 
туралы негізгі көпжақты келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 137-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Тұтыну кооперативі туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 138-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.05.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 139-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы 
Өзара сауда-саттықта жанама салықтарды өндіріп алу қағидаттары туралы  келісімді 
 бекіту  туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 140-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер кеден қызметтерінің 
арнаулы жүктер мен әскери мақсаттағы өнімдерді тасымалдау кезіндегі өзара іс-
қимылының тәртібі туралы хаттаманы бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 141-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 12.05.01)

 
Санаткерлік меншік саласындағы құқық бұзушылықтардың жолын кесу жөніндегі 
ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 142-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 15.05.01)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Болгария Республикасы Үкіметінің 
арасындағы инвестицияларды өзара көтермелеу және қорғау туралы келісімді бекіту 
туралы

("Жаршы", 2001, № 10, 143-құжат; 



"Егемен  Қазақстан", 16.05.01)
 

Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы
("Жаршы", 2001, № 10, 144-құжат;

"Егемен Қазақстан", 1.06.01;
"Заң газеті", 4.06.01)

 
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

("Жаршы", 2001, № 11-12, 168-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 20.06.01;

"Заң газеті", 27.06.01)
 

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексін) қолданысқа енгізу туралы

("Жаршы", 2001, №11-12, 169-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.06.01;

"Заң газеті", 27.06.01)
 

"Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен 
толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14, 170-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 6.06.01)

 
"Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы",  2001, № 13-14,  171-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 8.06.01)

 
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына 
 толықтыру  енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,  172-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 9.06.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне білім беру мәселелері бойынша 
 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14, 173-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 30.06.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасының Ішкі 
істер министрі мен Қазақстан   Республикасының   ІІМ   ішкі   әскерлері басшысы 
өкілеттіктерінің аражігін ажырату мәселелері  бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,  174-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 20.06.01)

 
Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,  175-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 26.06.01;

"Заң  газеті", 15.08.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне туристік қызмет мәселелері 
бойынша өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің 
күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,  176-құжат;
"Егемен Қазақстан", 26.06.01;

"Заң  газеті", 15.08.01)
 

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,   177-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 26.06.01,

"Заң  газеті", 15.08.01)
 



Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікті қалыптастыруды құқықтық 
қамтамасыз ету туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,  178-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 26.06.01; 

"Заң  газеті", 15.08.01
 

Қазақстан Республикасының Варшавада 1929 жылғы 12 қазанда қол қойылған 
Халықаралық әуе тасымалдарына қатысты кейбір ережелерді бірдейлендіру үшін 
Конвенцияға түзетулер туралы хаттамаға қосылуы туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,   179-құжат;  
"Егемен Қазақстан", 29.06.01)

 
Тәжікстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Қазақстан Республикасы мен 
Исмаилиттер имаматы арасындағы Орталық Азия университетін құру жөніндегі 
шартты бекіту туралы

("Жаршы", 2001, №13-14, 180-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 29.06.01)

 
Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық  қорғау туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14, 181-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.07.01)

 
"Қазақстан Республикасы азаматтарының ақшаны жария етуіне байланысты оларға 
рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу 
туралы

("Жаршы", 2001, № 13-14,  182-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 30.06.01)

 
Балаларды саудалауға, балалар зинақорлығына және балалар порнографиясына 
қатысты Баланың құқықтары туралы конвенцияның факультативтік хаттамасын бекіту 
туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 220-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.07.01)

 
Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы конвенцияның 
факультативтік хаттамасын бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 221-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.07.01)

 
Балалардың қарулы жанжалдарға қатысуына байланысты Баланың құқықтары туралы 
конвенцияның факультативтік хаттамасын бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 222-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.07.01)

 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Мемлекеттік бейбітшілік пен прогресс 
сыйлығы туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 223-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.07.01) 

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне "Астана - жаңа қала" арнайы 
экономикалық аймағы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 224-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.07.01)

 
"Ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары құрамаларының мәртебесі 
туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 225-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 7.07.01)

 
Ғылым туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 226-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.07.01;



"Заң  газеті", 8.08.01)
 

Қазақстан Республикасының ғылым мәселелері жөніндегі кейбір заң актілерінің күші 
жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 227-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 24.07.01;

"Заң  газеті", 8.08.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 228-құжат; 
"Егемен  Қазақстан", 13.07.01)

 
"Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 229-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.07.01)

 
2001 жылғы 28 сәуірде жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Абу-Даби 
Даму Қорының арасындағы Қарағанды-Астана жолының құрылысын қаржыландыруға 
арналған заем туралы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 230-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 13.07.01)

 
"Сертификаттау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 231-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.07.01;

"Заң газеті", 25.07.01)
 

"Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы
("Жаршы", 2001,№ 15-16, 232-құжат, 

"Егемен Қазақстан", 18.07.01)
 

Француз Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
арасындағы қаржыландыру туралы хаттаманы (Алматы қаласының сумен қамтамасыз 
ету және кәріз инфрақұрылымын оңалту мен жаңғырту жобасы) бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 233-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.07.01)

 
Кеңес Социалистік Республикалар Одағы мен Америка Құрама Штаттары арасындағы 
ракетаға қарсы қорғаныс жүйелерін шектеу жөніндегі 1972 жылғы 26 мамырдағы 
шартқа байланысты уағдаластықтар туралы меморандумды бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 234-құжат; 
"Егемен Қазақстан", 18.07.01)

 
Қазақстан Республикасының Әділет біліктілік алқасы туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 235-құжат;
"Егемен  Қазақстан", 20.07.01;

"Заң  газеті", 25.07.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Әділет біліктілік алқасы мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 236-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.07.01;

"Заң  газеті", 25.07.01)
 

"Семей аймағында медициналық қызмет көрсетуді жақсарту" жобасын жүзеге асыру 
үшін Жапония Үкіметінің Қазақстан Республикасының Үкіметіне грант беру мәселесі 
бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметінің арасындағы 
ноталар алмасу нысанындағы келісімді бекіту туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 237-құжат;
 "Егемен Қазақстан", 18.07.01)



 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздар рыногы 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 238-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.07.01;

"Заң  газеті", 25.07.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сот ісін жүргізу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 15-16, 239-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.07.01;

"Заң газеті", 18.07.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банкроттық мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 17-18, 240-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.08.01;

"Заң газеті", 8.08.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қаржы полициясы органдары 
қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 17-18, 241-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.07.01;

"Заң газеті", 25.07.01)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Өндірістік кооператив туралы" заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 17-18, 242-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.07.01;

"Заң  газеті", 25.07.01) 
 

Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы
("Жаршы", 2001, № 17-18, 243-құжат;

"Егемен  Қазақстан", 27.07.01;
"Заң  газеті", 1.08.01) 

 
Қазақстан Республикасының сәулет және қала құрылысы саласындағы кейбір заң 
актілерінің күші жойылды деп тану туралы

("Жаршы", 2001, № 17-18, 244-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.07.01;

"Заң газеті", 1.08.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қылмыстық-атқару жүйесін 
реформалау және осы жүйе қызметкерлерінің мәртебесі мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

("Жаршы", 2001, № 17-18, 245-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.08.01;

"Заң  газеті", 12.09.01)
Автомобиль жолдары туралы

("Жаршы", 2001, № 17-18, 246-құжат;
"Егемен Қазақстан", 3.08.01;

"Заң газеті", 8.08.01) 
 

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы
("Жаршы", 2001, № 17-18, 247-құжат;

 "Егемен Қазақстан", 10.08.01)
 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне әскери қызметшілердің, құқық 
қорғау органдары және басқа да мемлекеттік органдар қызметкерлерінің еңбегіне ақы 
төлеу және оларды  әлеуметтік қорғау  мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 

(«Жаршы», 2001, № 20, 257-құжат;
"Егемен Қазақстан", 13.10.01;



"Заң газеті", 17.10.01) 
 

 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс 
пен толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 20, 258-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.10.01;

"Заң газеті", 7.11.01) 
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан Республикасы Үкіметінің 
арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2001, № 20, 259-құжат;
"Егемен Қазақстан", 19.10.01;

"Заң газеті", 7.11.01)
 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Молдова Республикасы Үкіметінің 
арасындағы халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2001, № 20, 260-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25.10.01;

"Заң газеті", 7.11.01)
 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сот сараптамасын жүргізу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 281-құжат;
"Егемен Қазақстан", 9.11.01;

"Заң газеті", 14.11.01)
 
«Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 282-құжат;
"Егемен Қазақстан", 10.11.01;

"Заң газеті", 14.11.01)
 
«Монополияға қарсы келісілген саясат жүргізу туралы шартты бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі Қаулысының күші жойылды деп тану туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 283-құжат;
"Егемен Қазақстан", 9.11.01:

"Заң газеті", 14.11.01)
 

«2001 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 284-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.11.01;

"Заң газеті", 21.11.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне көші-қон мәселелері бойынша 
толықтырулар  енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 285-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.11.01;

"Заң газеті", 21.11.01)
 

«Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 286-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.11.01;

"Заң газеті", 21.11.01)
 

Халықаралық патенттік жіктеме туралы Страсбург келісіміне Қазақстан 
Республикасының қосылуы туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 287-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.01;

"Заң газеті", 21.11.01)



 
Белгілерді тіркеу үшін тауарлар мен қызметтердің халықаралық жіктемесі туралы 
Ницца келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 288-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.01;

"Заң газеті", 21.11.01)
 

Микроорганизмдерді патенттік рәсім мақсаттары үшін депоненттеуді халықаралық 
тану туралы Будапешт шартына Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

(«Жаршы», 2001, № 21-22, 289-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.11.01;

"Заң газеті", 21.11.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне темір жол көлігі мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 309-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.12.01;

"Заң газеті", 9.01.2002)
 

"Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 310-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12, 13.12.01;

"Заң газеті", 19.12.01)
 
 

Беларусь Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қырғыз 
Республикасының Үкіметі, Ресей Федерациясының Үкіметі және Тәжікстан 
Республикасының Үкіметі арасындағы азаматтардың өзара визасыз сапарлары 
туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 311-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.12.01;

"Заң газеті", 19.12.01)
 

Қазақстан  Республикасының тұтыну кооперациясы мәселелері жөніндегі  кейбір заң 
актілерінің күші жойылды деп тану туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 312-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.12.01;

"Заң газеті", 19.12.01)
 

Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, Халықаралық Қайта Құру 
және Даму Банкіне, Халықаралық Қаржы Корпорациясына, Халықаралық Даму 
Қауымдастығына, Инвестициялар Кепілдігінің Көпжақты Агенттігіне, Инвестициялық 
Дауларды Реттеу жөніндегі Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру және Даму 
Банкіне, Азия Даму Банкіне, Ислам Даму Банкіне мүшелігі туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 313-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.12.01)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 314-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.12.01)

Темір жол көлігі туралы
(«Жаршы», 2001, № 23, 315-құжат;

"Егемен Қазақстан", 20.12.01;
"Заң газеті", 9.01.2002)

 
Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 316-құжат;
"Егемен Қазақстан", 14.12.01)

 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері медициналық қызметінің эмблемасы мен 
айырым белгісі туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 317-құжат;



"Егемен Қазақстан", 16.12.01)
 

«Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 318-құжат;
"Егемен Қазақстан", 17.12.01)

 
Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 319-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.12.01)

 
Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 320-құжат;
"Егемен Қазақстан", 21.12.01;

"Заң газеті", 26.12.01)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне азаматтық авиация мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 23, 321-құжат;
"Егемен Қазақстан", 21.12.01;

"Заң газеті", 26.12.01)
 

2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы
(«Жаршы», 2001, № 24, 335-құжат;

"Егемен Қазақстан", 25.12.01;
"Заң газеті", 26.12.01)

 
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлері туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына  өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 24, 336-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.12.01)

 
«Қазақстан Республикасының азаматтардың жекелеген санаттарына жеңілдіктер беру 
мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне  өзгерістер мен толықтырулар  енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру  енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 24, 337-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.12.01)

 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) қабылдануына байланысты Қазақстан 
Республикасының кейбір заң актілеріне  өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 24, 338-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.12.01;

"Заң газеті", 9.01.2002)
 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2001, № 24, 339-құжат;
"Егемен Қазақстан", 23.01.2002)

 
 

 
2002 

 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 1, 1-құжат)
 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексін) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы 

(«Жаршы», 2002, № 1, 2-құжат;
"Егемен Қазақстан", 23.01.02)



 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы
 

(«Жаршы», 2002, № 1, 3-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25.01.02;

"Заң газеті", 30.01.02)
 

Қазақстан Республикасы мен Молдова Республикасы арасындағы Табыс пен мүлікке 
салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық 
төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны бекіту туралы  

(«Жаршы», 2002, № 1, 4-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25.01.02;

"Заң газеті", 30.01.02)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Азаматтардың өзара сапарларының шарттары туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 1, 5-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25.01.02;

 "Заң газеті", 30.01.02)
 
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі арасындағы 
Азаматтардың өзара сапарлары туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 1, 6-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25.01.02;

"Заң газеті", 30.01.02)
 
Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы

(«Жаршы», 2002, № 2, 16-құжат;
"Егемен Қазақстан", 25, 26, 29.01; 2, 5.02.02;

"Заң газеті", 30.01; 6.02.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сауда мақсатында теңізде жүзу 
мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 2, 17-құжат;
"Егемен Қазақстан", 5.02.02;

"Заң газеті",  6.02.02)
 

Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау туралы
(«Жаршы», 2002, № 3, 21-құжат;

"Егемен Қазақстан", 6.02.02;
"Заң газеті",  13.02.02)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қарулы Күштерді реформалау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 3, 22-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.02.02;

"Заң газеті",  13.02.02)
 

Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 
автомобиль жолдары саласын дамыту жобасы жөніндегі заем туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 3, 23-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.02.02;

"Заң газеті",  13.02.02)
 

Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы Заем туралы келісімді 
(Қарапайым операциялар)  (Аймақтық маңызы бар Алматы – Бішкек жолын қайта 
жаңарту жобасы)  (Қазақстандық құрауыш) бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 3, 24-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.02.02;



"Заң газеті",  13.02.02)
 

Халықаралық құрамдастырылған тасымалдардың аса маңызды желілері және тиісті 
объектілері туралы еуропалық келісімге (ҚТЖК) Қазақстан Республикасының қосылуы 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 3, 25-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.02.02;

"Заң газеті",  13.02.02)
 

Өнеркәсіптік үлгілердің халықаралық жіктемесін белгілеу туралы Локарно келісіміне 
Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

(«Жаршы», 2002, № 3, 26-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.02.02;

"Заң газеті",  13.02.02)
 

Тауар таңбалары жөніндегі заңдар туралы шартқа Қазақстан Республикасының 
қосылуы туралы

(«Жаршы», 2002, № 4, 29-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.02.02;

"Заң газеті",  13.02.02)
 

«Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 4, 30-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.02.02;

"Заң газеті",  27.02.02)
 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің он жылдығына байланысты рақымшылық 
жасау туралы

(«Жаршы», 2002, № 4, 31-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.02.02;

"Заң газеті",  27.02.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне терроризмге қарсы күрес 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 4, 32-құжат;
"Егемен Қазақстан", 22.02.02;

"Заң газеті",  27.02.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне заңсыз көші-қон мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 4, 33-құжат;
"Егемен Қазақстан", 26.02.02;

"Заң газеті",  27.02.02)
 
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне жекелеген қару түрлерінің 
айналымына мемлекеттік бақылау жасау және күзет қызметі мәселелері бойынша 
өзгерістер енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 4, 34-құжат;
"Егемен Қазақстан", 26.02.02;

"Заң газеті",  27.02.02)
 

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 5, 50-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.03.02;

"Заң газеті",  13.03.02)
 

Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы
(«Жаршы», 2002, № 5, 51-құжат;

"Егемен Қазақстан", 12.03.02;
"Заң газеті",  13.03.02)



 
Халықаралық электр байланысы одағының Жарғысы мен Конвенциясына Түзету 
құжаттарын бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 5, 52-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.03.02;

"Заң газеті",  13.03.02)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 
арасындағы Шу және Талас өзендеріндегі мемлекетаралық пайдаланудағы су 
шаруашылығы құрылыстарын пайдалану туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 5, 53-құжат;
"Егемен Қазақстан", 12.03.02;

"Заң газеті",  13.03.02)
Атмосфералық ауаны қорғау туралы

(«Жаршы», 2002, № 5, 54-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.03.02;

"Заң газеті",  20.03.02)
Бал ара шаруашылығы туралы

(«Жаршы», 2002, № 5, 55-құжат;
"Егемен Қазақстан", 16.03.02)

 
Әділет органдары туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 67-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.03.02)

 
Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Бесінші қосымша хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 68-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.03.02)

 
Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Алтыншы қосымша хаттаманы бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 69-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.03.02;

"Заң газеті",  3.04.02)
 

Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 
заем туралы келісімді («Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін сақтау (1 фаза)» жобасы) бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 70-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.03.02;

"Заң газеті",  3.04.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мүгедектерді әлеуметтік 
қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 71-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.03.02;

"Заң газеті",  3.04.02)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік  органдары  туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы № 2710 заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 72-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.03.02;

"Заң газеті",  3.04.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мемлекеттік баж мәселелері 
бойынша өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 73-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.03.02;

"Заң газеті",  3.04.02)
 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер енгізу туралы



(«Жаршы», 2002, № 6, 74-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.03.02;

"Заң газеті",  3.04.02)
 
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне «Астана – жаңа қала» арнайы 
экономикалық аймағы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 75-құжат;
"Егемен Қазақстан", 27.03.02;

"Заң газеті",  3.04.02)
 

«Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 6, 76-құжат;
"Егемен Қазақстан", 2.04.02;

"Заң газеті",  10.04.02)
 

Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы
(«Жаршы», 2002, № 7-8, 77-құжат;

"Егемен Қазақстан", 16.04.02)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметінің арасындағы 
әуе қозғалысын ұйымдастыру мен басқару үшін жауапкершілікті беру туралы келісімді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 7-8, 78-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.04.02;

"Заң газеті",  24.04.02)
 

Терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрес туралы Шанхай 
конвенциясын бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 7-8, 79-құжат;
"Егемен Қазақстан", 20.04.02;

"Заң газеті",  24.04.02)
 

Жеке Секторды Дамыту жөніндегі Ислам Корпорациясын құру туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 9, 91-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.05.02;

"Заң газеті",  15.05.02)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметінің арасындағы 
Алматы-Бішкек бағыты бойынша шекаралық өту  туралы келісімді және Қазақстан  
Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметінің арасындағы Алматы-
Бішкек бағыты бойынша шекаралық өту туралы келісімге толықтыру енгізу туралы 
хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 9, 92-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.05.02;

"Заң газеті",  15.05.02)
 

1972 жылғы Контейнерлерге қатысты кеден конвенциясына Қазақстан 
Республикасының қосылуы туралы

(«Жаршы», 2002, № 9, 93-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.05.02;

"Заң газеті",  15.05.02)
 

Шекараларда жүктерге бақылау жүргізудің шарттарын келісу туралы халықаралық 
конвенцияға Қазақстан Республикасының қосылуы туралы

(«Жаршы», 2002, № 9, 94-құжат;
"Егемен Қазақстан", 8.05.02;

"Заң газеті",  15.05.02)
Мемлекеттік сатып алу туралы

(«Жаршы», 2002, № 9, 95-құжат;



"Егемен Қазақстан", 24.05.02;
"Заң газеті",  29.05.02)

 
«Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

(«Жаршы», 2002, № 10, 101-құжат;
"Егемен Қазақстан", 24.05.02;

"Заң газеті",  29.05.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мемлекеттік мүлік мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 10, 102-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.05.02)

 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 10, 103-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.05.02)

 
Нашақорлықпен ауыратын адамдарды медициналық-әлеуметтік оңалту туралы

(«Жаршы», 2002, № 10, 104-құжат;
"Егемен Қазақстан", 4.06.02)

 
«Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және 
ерекше ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 10, 105-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.06.02)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне есірткі, психотроптық заттар мен 
прекурсорлар айналымына бақылау жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 10, 106-құжат;
"Егемен Қазақстан", 6.06.02)

 
«Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне есірткі, психотроптық заттар мен 
прекурсорлар айналымына бақылау жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы»  Қазақстан   Республикасының  Заңына    (2002   жылғы  
31  мамырдағы № 327-ІІ ҚРЗ) қосымша

«Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы» 
2002 жылғы  №10  ҚОСЫМША (106-құжатқа) - дербес басылым 

 
 
1993 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама 
Штаттарының арасындағы контитентаралық баллистикалық ракеталардың шахталық 
ұшыру қондырғыларын, апатты жағдайлардың салдарын жоюға және ядролық 
қарудың таралуына жол бермеуге қатысты келісімді ұзарту мәселесі жөнінде 
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі мен Америка Құрама 
Штаттарының Қазақстан Республикасындағы Елшілігі арасындағы ноталар алмасу 
нысанындағы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 11, 108-құжат;
"Егемен Қазақстан", 11.06.02)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Бухгалтерлік есепке алу туралы» заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 12, 116-құжат;
"Егемен Қазақстан", 28.06.02;

"Заң газеті",  3.07.02)
 

Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы
(«Жаршы», 2002, № 12, 117-құжат;

"Егемен Қазақстан", 28.06.02;
"Заң газеті",  3.07.02)



Өсімдіктерді қорғау туралы
(«Жаршы», 2002, № 13-14, 140-құжат;

"Егемен Қазақстан", 30.07.02)
 

Геодезия және картография туралы
(«Жаршы», 2002, № 13-14, 141-құжат;

"Егемен Қазақстан", 6.08.02)
 

Инновациялық қызмет туралы
(«Жаршы», 2002, № 13-14, 142-құжат;

«Егемен Қазақстан», 09.07.02;
«Заң газеті», 24.07.02)

 
Қазақстан Республикасының Бомбалық терроризмге қарсы күрес туралы 
халықаралық конвенцияға қосылуы туралы

(«Жаршы», 2002, № 13-14, 143-құжат;
«Егемен Қазақстан», 09.07.02;

«Заң газеті», 24.07.02)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет 
қызметі туралы» заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 13-14, 144-құжат;
«Егемен Қазақстан», 09.07.02;

«Заң газеті», 24.07.02)
 
Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы

(«Жаршы», 2002, № 13-14, 145-құжат;
«Егемен Қазақстан», 12.07.02;

«Заң газеті», 24.07.02)
 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрік Республикасының Үкіметі арасындағы 
дипломатиялық өкілдіктер ғимараттарының құрылысын салу үшін жер учаскелерін 
өзара беру туралы   келісімді бекіту туралы 

(«Жаршы», 2002, № 13-14, 146-құжат;
«Егемен Қазақстан», 09.07.02;

«Заң газеті», 24.07.02)
 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 15, 147-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.07.02)

Ветеринария туралы
(«Жаршы», 2002, № 15, 148-құжат;

«Егемен Қазақстан», 16.07.02;
«Заң газеті», 24.07.02)

 
Темекі шегушіліктің алдын алу және оны шектеу туралы

(«Жаршы», 2002, № 15, 149-құжат;
«Заң газеті», 24.07.02)

 
«Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының  
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 15, 150-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.07.02)

 
«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 15, 151-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.07.02)

 
Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 16, 152-құжат;



«Егемен Қазақстан», 23, 24.07.02)
 

Саяси партиялар туралы
(«Жаршы», 2002, № 16, 153-құжат;

«Егемен Қазақстан», 19.07.02;
«Заң газеті», 24.07.02)

 
Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы

(«Жаршы», 2002, № 17, 154-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.08.02;

«Заң газеті», 28.08.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне прокурорлық қадағалау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 17, 155-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.08.02;

«Заң газеті», 21.08.02)
 

Қазақстан Республикасының  Терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес туралы 
халықаралық конвенцияға қосылуы туралы

(«Жаршы», 2002, № 18, 156-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.10.02)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мемлекеттік тіркеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 18, 157-құжат;
«Егемен Қазақстан», 1.11.02;

«Заң газеті», 13.11.02)
 
 

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексін күшіне енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 18, 158-құжат;
«Егемен Қазақстан», 2.11.02;

«Заң газеті», 13.11.02)
 
«Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 18, 159-құжат;
«Егемен Қазақстан», 2.11.02;

«Заң газеті», 13.11.02)
 

«Бюджет жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 18, 160-құжат;
«Егемен Қазақстан», 2.11.02;

«Заң газеті», 13.11.02)
 

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы
(«Жаршы», 2002, № 19-20, 165-құжат;

«Егемен Қазақстан», 20.11.02;
«Заң газеті», 27.11.02)

 
Қазақстан Республикасы мен Латвия Республикасы арасындағы табыс пен капиталға 
салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық 
төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны және оған Хаттаманы бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 19-20, 166-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.11.02;

«Заң газеті», 27.11.02)
 

Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың артықшылықтары мен иммунитеттері 
туралы конвенцияны бекіту туралы



(«Жаршы», 2002, № 19-20, 167-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.11.02;

«Заң газеті», 27.11.02)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрік Республикасының  Үкіметі арасындағы 
Түрік Республикасы Үкіметінің Бағдарламаларды үйлестіру кеңсесінің қызметі туралы 
келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 19-20, 168-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.11.02;

«Заң газеті», 27.11.02)
 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Жер қойнауын 
пайдалануға арналған егемендік құқықтарды жүзеге асыру  мақсатында Каспий теңізі 
солтүстік бөлігі түбінің ара жігін ажырату туралы келісімді және Қазақстан 
Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Жер қойнауын пайдалануға 
арналған егемендік құқықтарды жүзеге асыру мақсатында Каспий теңізі  солтүстік 
бөлігі түбінің ара жігін ажырату туралы келісімге Хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 19-20, 169-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.11.02;

«Заң газеті», 27.11.02)
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Эстон Республикасы Үкіметінің арасындағы 
Халықаралық автомобиль қатынасы туралы  келісімді бекіту туралы  

(«Жаршы», 2002, № 19-20, 170-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.11.02;

«Заң газеті», 27.11.02)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне салық салу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 19-20, 171-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.11.02;

«Заң газеті», 11.12.02)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі Тәжікстан Республикасының 
Үкіметіне берген мемлекеттік несиені қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 21, 174-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.12.02;

«Заң газеті», 18.12.02)
 

Әртүрлі мемлекеттердің шаруашылық жүргізуші субъектілері арасындағы 
шаруашылық дауларды қарау кезіндегі мемлекеттік баждың мөлшері мен оны өндіріп 
алу тәртібі туралы келісімге  Хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 21, 175-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.12.02;

«Заң газеті», 18.12.02)
 

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы
(«Жаршы», 2002, № 21, 176-құжат;

«Егемен Қазақстан», 6.12.02;
«Заң газеті», 18.12.02)

 
2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы

(«Жаршы», 2002, № 22, 190-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.12.02;

«Заң газеті», 18.12.02)
 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу  және Қылмыстық - 
атқару кодекстеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 23-24, 192-құжат;
«Егемен Қазақстан», 28.12.02;

«Заң газеті», 15.01.2003)
 



Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне табиғи монополиялар мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 23-24, 193-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.01.2003;

«Заң газеті», 22.01.2003)
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасының 
Үкіметі арасындағы Қаржылық ынтымақтастық туралы келісімді (2000 ж.) бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 23-24, 194-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.02)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасының 
Үкіметі арасындағы Қаржылық ынтымақтастық туралы келісімді (1998-1999 жж.) бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2002, № 23-24, 195-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.02)

 
Балалар еңбегінің ең жаман түрлеріне тыйым салу және жою жөніндегі шұғыл шаралар 
туралы конвенцияны (182-конвенция)  бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 23-24, 196-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.02)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропа Қоғамдастығы  Комиссиясы 
арасындағы Қаржыландыру туралы меморандумды бекіту туралы

(«Жаршы», 2002, № 23-24, 197-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.02)

 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2002, № 23-24, 198-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.01.2003;

«Заң газеті», 15.01.2003)
 

 
2003

 
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы

(«Жаршы», 2003, № 1-2, 1-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 11.01.03;

«Заң газеті», 5.02.03)
 

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы
(«Жаршы», 2003, №1-2, 2-құжат;

«Егемен Қазақстан», 11.01.03)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне электрондық құжат, электрондық 
цифрлық қолтаңба және ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 3-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 11.01.03;

«Заң газеті», 5.02.03)
Инвестициялар туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 4-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 11.01.03;

«Заң газеті», 5.02.03)
 

Қазақстан Республикасының инвестицияларды қаржыландыру саласындағы кейбір 
заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 5-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.01.03;

«Заң газеті», 5.02.03)
 



Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне инвестициялар мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 6-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 14.01.03;

«Заң газеті», 29.01.03)
 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) өзгеріс енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 7-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 11.01.03;

«Заң газеті», 5.02.03)
 

«Астана қаласының халқына жедел және шұғыл жәрдем көрсету қызметін дамытуды 
қолдау» жобасын жүзеге асыру үшін Жапония Үкіметінің грантын тарту туралы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметінің  арасында ноталар  
алмасу нысанындағы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 8-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 11.01.03;

«Заң газеті», 5.02.03)
 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 9-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.01.03;

«Заң газеті», 29.01.03)
 

«Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен толықтыру  
енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 10-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.01.03;

«Заң газеті», 29.01.03)
 

Инвестициялар мен Экспорттық несиелендіруді сақтандыру жөніндегі Ислам 
Корпорациясы Құрылтай Шартының Баптарын бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 11-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.01.03;

«Заң газеті», 29.01.03)
 

 «Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының кейбір баптарының 
қолданылуын тоқтата тұру туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерістер   
енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 12-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.01.03)

 
 «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы 
бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 
туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерістер   енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, №1-2, 13-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 10.01.03)

 
Ішкі жүзудегі кемелердің соқтығысуынан туындайтын жауапкершілікке қатысты кейбір 
ережелерді біріздендіру туралы конвенцияға Қазақстан Республикасының қосылуы 
туралы

(«Жаршы», 2003, №3, 14-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.02.03)

 
Транзиттік тасымалдар жөніндегі Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымының Негізгі 
келісімін және Транзиттік тасымалдар жөніндегі Экономикалық Ынтымақтастық 
Ұйымының Негізгі келісіміне Қосымшалардың мәтіндеріне қол қою туралы Хаттаманы 
бекіту туралы 

(«Жаршы», 2003, №3, 15-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.02.03)



 
Тұқым шаруашылығы туралы

(«Жаршы», 2003, №3, 16-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.02.03;

«Заң газеті», 19.02.03)
 
Почта туралы

(«Жаршы», 2003, №3, 17-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.02.03;

«Заң газеті», 5.03.03)
Төтенше жағдай туралы

(«Жаршы», 2003, №3, 18-құжат;
«Егемен Қазақстан», 15.02.03;

«Заң газеті», 26.02.03)
 

«Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, №3, 19-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.02.03;

«Заң газеті», 5.03.03)
 

Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды  аулаққа шығаруды 
бақылау туралы Базель конвенциясына Қазақстан Республикасының қосылуы туралы 

(«Жаршы», 2003, №3, 20-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.02.03)

 
Қазақстан Республикасының Теңіз кеме қатынасы қауіпсіздігіне  қарсы бағытталған 
заңсыз іс-әрекеттермен күрес туралы конвенцияға және Құрлықтық шельфте 
орналасқан стационарлық платформалар қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз іс-
әрекеттермен күрес туралы хаттамаға қосылуы туралы

(«Жаршы», 2003, № 4, 21-құжат;
«Егемен Қазақстан», 1.03.03)

 
Соғыс жағдайы туралы

(«Жаршы», 2003, № 4, 22-құжат;
«Егемен Қазақстан», 12.03.03)

 
Микрокредиттік ұйымдар туралы 

(«Жаршы», 2003, № 4, 23-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.03.03;

«Заң газеті», 26.03.03)
 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 4, 24-құжат;
«Егемен Қазақстан», 15.03.03;

«Заң газеті», 26.03.03)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 4, 25-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.03.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне статистикалық есеп   мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 4, 26-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.03.03;

«Заң газеті», 26.03.03)
 

Мұнай мен газ тасымалдаудың мемлекетаралық жүйесін құрудың институционалдық 
негіздері туралы негіздемелік келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 5, 28-құжат;
«Егемен Қазақстан», 28.03.03)



 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметінің арасындағы «Қызылорда 
қаласының көп бағдарлы аурухана кешеніне медициналық жабдықтар беру» жобасын 
жүзеге асыру үшін Жапония Үкіметінің грантын тарту туралы ноталар алмасу 
нысанындағы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 5, 29-құжат;
«Егемен Қазақстан», 28.03.03)

 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 
микрокредиттік ұйымдар қызметінің мәселелері бойынша  өзгеріс пен толықтыру 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 5, 30-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.04.03)

 
«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына микрокредиттік ұйымдар қызметінің мәселелері бойынша 
толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 5, 31-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.04.03)

 
Кредиттік серіктестіктер туралы

(«Жаршы», 2003, № 5, 32-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.04.03;

«Заң газеті», 9.04.03)
 

Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік 
реттеу туралы

(«Жаршы», 2003, № 6, 33-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.04.03;

«Заң газеті», 30.04.03)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мұнай өнімдерінің жекелеген 
түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 6, 34-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.04.03;

«Заң газеті», 30.04.03)
 
Су  пайдаланушылардың селолық кооперативі туралы

(«Жаршы», 2003, № 6, 35-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.04.03;

«Заң газеті», 30.04.03)
 

Қазақстан Республикасының Кеден кодексі
(«Жаршы», 2003, № 7-8, 40-құжат;

«Егемен Қазақстан», 11.04.03;
«Заң газеті», 16.04; 23.04.03)

 
Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2003, № 9, 41-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.05.03;

«Заң газеті», 14.05.03)
 

Қазақстан Республикасы мен Атом энергиясы жөніндегі Еуропалық қоғамдастық 
арасындағы ядролық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 10, 46-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.05.03)

 
1999 жылғы 26 ақпандағы Кеден одағы және Бірыңғай экономикалық кеңістік туралы 
шартқа қатысушы мемлекеттердің аумағынан шығарылатын және үшінші елдерге 
әкетілетін тауарлардың кері экспортын кедендік бақылау туралы хаттаманы бекіту 
туралы



(«Жаршы», 2003, № 10, 47-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.05.03)

 
«Нотариат туралы»  Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 10, 48-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.05.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне атқарушылық іс жүргізу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 10, 49-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.05.03)

 
«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 10, 50-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.05.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк қызметі, валюталық реттеу 
және валюталық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 10, 51-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.05.03;

«Заң газеті», 21.05.03)
Ақпараттандыру туралы 

(«Жаршы», 2003, № 10, 52-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.05.03;

«Заң газеті», 21.05.03)
 

«Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 10, 53-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.05.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сақтандыру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

(«Жаршы», 2003, № 10, 54-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.05.03;

«Заң газеті», 21.05.03)
 

Акционерлік қоғамдар туралы
(«Жаршы», 2003, № 10, 55-құжат;

«Егемен Қазақстан», 16.05.03;
«Заң газеті», 28.05; 4.06.03 +  түзету)

 
 Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне  бағалы қағаздар рыногы және 
акционерлік қоғамдар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 56-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.05.03;

«Заң газеті», 11.06.03)
 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) өзгеріс пен 
толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 57-құжат)
 
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Нидерланды Корольдігі Үкіметінің 
арасындағы халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 58-құжат)
 
 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының  Үкіметі 
арасындағы Америка Құрама Штаттары дипломатиялық өкілдігінің жаңа объектілерін 



салу үшін Америка Құрама Штаттарының Үкіметіне жер учаскесін беру туралы өзара 
түсіністік туралы меморандумды бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 59-құжат)
 
 

Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы Тату көршілік, 
достық және ынтымақтастық туралы шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 60-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3.06.03)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі 
арасында Табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды 
болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 61-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3.06.03)

 
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер арасындағы Аймақтық 
терроризмге қарсы құрылым туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 62-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.06.03)

 
Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы 

(«Жаршы», 2003, № 11, 63-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.06.03)

 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтыру 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 64-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.06.03)

 
«Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 65-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.06.03)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне ипотекалық кредиттеу мәселелері 
бойынша толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 66-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.06.03)

 
Қазақстан Республикасының  кейбір заң актілеріне ипотекалық кредиттеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 67-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.06.03)

 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар  енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 68-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.06.03)

 
«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына орман пайдалану және су 
пайдалану мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 69-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.06.03)

Денсаулық сақтау  жүйесі туралы
(«Жаршы», 2003, № 11, 70-құжат;

«Егемен Қазақстан»,  11.06.03)
 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» заң күші бар 
Жарлығына өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 11, 71-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.06.03)

 



Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне стандарттау және сертификаттау 
мәселелері бойынша  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 81-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.06.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне механикалық көлік құралдарын 
және оларға тіркемелерді есепке алу, мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік техникалық 
байқау мәселелері бойынша  өзгерістер енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 82-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.06.03)

 
«Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 83-құжат;
«Егемен Қазақстан», 21.06.03)

 
Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 84-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.06.03)

 
«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 85-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.06.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне  сақтандыру   мәселелері бойынша  
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 86-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.06.03)

 
 
«2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 87-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.06.03)

 
Темекі өнімдерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 88-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.06.03)

 
Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2003, № 12, 89-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.06.03)

Қазақстан Республикасының Жер кодексі
(«Жаршы», 2003, № 13, 99-құжат;

«Егемен Қазақстан», 26.06.03:
Түзету – 1.07.03)

 
«Бюджет жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 100-құжат;
«Егемен Қазақстан», 24.06.03)

 
«Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 101-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.07.03)

 
Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 102-құжат;



«Егемен Қазақстан», 8.07.03)
 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) сақтандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 103-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.07.03)

 
Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 104-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.07.03)

 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт Ұйымының Жарғысын бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 105-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қатысушы 
мемлекеттердің ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын қалыптастыру 
және олардың жұмыс істеу тәртібі туралы хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 106-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 107-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.07.03)

 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының құқықтық мәртебесі туралы келісімді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 108-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сот ісін жүргізу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 109-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.07.03)

 
Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы Қазақстан - 
Өзбекстан Мемлекеттік шекарасының жекелеген учаскелері туралы шартты бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 110-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы Қазақстан - 
Өзбекстан Мемлекеттік шекарасы туралы шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 111-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 112-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.07.03)

 
Қазақстан Республикасы мен Түрікменстан арасындағы Қазақстан Түрікменстан 
мемлекеттік шекарасын делимитациялау және оны демаркациялау процесі туралы 
шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 113-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Испания Корольдігі Үкіметінің арасындағы 
Жолаушылар мен жүктердің халықаралық автомобиль тасымалы туралы келісімді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 114-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)



 
Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасының арасындағы Қазақстан 
Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасында Каспий теңізі түбін шектеу 
туралы келісімді және Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасының 
арасындағы Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасында Каспий 
теңізі түбін шектеу туралы келісімге Хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 115-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы 
арасындағы үш мемлекеттің мемлекеттік шекараларының түйісу нүктесі туралы 
келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 116-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы Қазақстан - Қырғыз 
мемлекеттік шекарасы туралы шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 117-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Египет Араб Республикасының Үкіметі 
арасындағы «Нұр-Мүбарак» ислам мәдениетінің Египет университеті туралы келісімді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 118-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.07.03)

 
Бағалы қағаздар рыногы туралы

(«Жаршы», 2003, № 14, 119-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.07.03)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Чех Республикасының Үкіметі арасындағы 
Халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 120-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
«Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен  
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 121-құжат;
«Егемен Қазақстан», 25.07.03)

 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер 
мен  толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 122-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының Хартиясын бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 123-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына бағалы қағаздар рыногы 
мәселесі бойынша өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 124-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
Қазақстан Республикасының «Солтүстік – Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізі туралы 
келісімге қосылуы туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 125-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03;

 
Еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің импортты 
лицензиялау ережелері туралы хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 126-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)



 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі 
арасындағы Қазақстан - Қытай мемлекеттік шекара сызығын демаркациялау туралы 
хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 127-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына дене шынықтыру және 
спорт   мәселелері бойынша  толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 128-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 129-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
Еуропадағы кәдімгі қарулы күштер туралы шартты бейімдеу жөніндегі келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 130-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
«Қазақстанның мемлекеттік наградалары туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 131-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.03)

 
Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 132-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.07.03)

 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 133-құжат;
«Егемен Қазақстан», 25.07.03)

Автомобиль көлігі туралы
(«Жаршы», 2003, № 15, 134-құжат;

«Егемен Қазақстан», 22.07.03)
 

«Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі және оларды 
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 135-құжат;
«Егемен Қазақстан», 15.07.03)

 
«Жер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 136-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.07.03)

 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 137-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.07.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне вексель айналысы, ақша төлемі мен 
аударымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 138-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.07.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қаржы рыногын және қаржылық 
ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 15, 139-құжат;



«Егемен Қазақстан», 26.07.03)
 

Қазақстан Республикасының Орман кодексі
(«Жаршы», 2003, № 16, 140-құжат;

«Егемен Қазақстан», 19.07.03)
 

Қазақстан Республикасының  Су кодексі
(«Жаршы», 2003, № 17, 141-құжат;

«Егемен Қазақстан», 23.07.03)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 18, 142-құжат;
«Егемен Қазақстан», 27.07.03)

 
«Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2003, № 18, 143-құжат;
«Егемен Қазақстан», 30.09.03)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 19-20, 146-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.10.03)

 
Қазақстан Республикасының  кейбір заң актілеріне кәсіпкерлік мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 19-20, 147-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.10.03)

 
«Астық туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 19-20, 148-құжат;
«Егемен Қазақстан», 21.10.03)

 
Йод тапшылығы ауруларының алдын алу туралы

(«Жаршы», 2003, № 19-20, 149-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.10.03)

 
Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің мемлекеттік 
мониторингі туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 150-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.11.03)

 
Қазақстан Республикасына «Агросервистік қызметті қолдау» жобасын дайындауға 
арналған Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкінің грантын беру туралы келісімді 
және Қазақстан Республикасына «Агросервистік қызметті қолдау» жобасын 
дайындауға арналған Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкінің грантын беру 
туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Халықаралық Қайта Құру 
және Даму Банкінің хатын бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 151-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.11.03)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі 
арасындағы Қазақстан - Өзбекстан мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу бекеттері 
туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 152-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.11.03)

 
Қазақстан Республикасы мен Түрікменстан арасындағы Бас бостандығынан айыруға 
сотталған адамдарды жазасын әрі қарай өтеу үшін беру туралы шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 153-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.11.03)

 



Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметінің арасындағы «Астана 
қаласын сумен жабдықтау және оның кәрізі» жобасын жүзеге асыру үшін қарыз алу 
туралы ноталар алмасу нысанындағы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 154-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.11.03)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкі 
арасындағы «Астана қаласын сумен жабдықтау және оның кәрізі» жобасы жөніндегі 
қарыз туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 155-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.11.03)

 
Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Америка Құрама Штаттарының Yкiметi 
арасындағы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң жанындағы Қару-
жарақты қысқартуды бақылау және инспекциялық қызметтi қамтамасыз ету жөнiндегi 
орталық пен Америка Құрама Штаттарының Ядролық қауiптi азайту жөнiндегi 
орталығы арасында қорғалған байланыс желiсiн құру туралы келiсiмдi бекiту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 156-құжат)
 

Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Швейцария Федералдық Кеңесiнiң 
арасындағы Жолаушылар мен жүктердiң халықаралық тасымалдары туралы келiсiмдi 
бекiту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 157-құжат;
«Егемен Қазақстан», 21.11.03)

 
Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Грек Республикасының Үкiметi арасындағы 
Жолаушылар мен жүктердiң халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келiсiмді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 158-құжат;
«Егемен Қазақстан», 21.11.03)

 
Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Италия Республикасының Yкiметi 
арасындағы Жолаушылар мен жүктердi автомобиль көлiгiмен халықаралық 
тасымалдауды өзара реттеу туралы келiсiмдi бекiту туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 159-құжат;
«Егемен Қазақстан», 21.11.03)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне салық салу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 21-22, 160-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.12.03)

 
Қазақстан Республикасы, Әзiрбайжан Республикасы және Ресей Федерациясы 
арасындағы Каспий теңiзi түбiнiң шектес учаскелерiн межелеп бөлу сызықтарының 
түйiсу нүктесi туралы келiсiмдi бекiту туралы

(«Жаршы», 2003, № 23, 166-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.12.03)

 
Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Сауд Арабиясы Корольдiгi Үкiметi 
арасындағы Өзара түсiнiстiк туралы меморандумды бекiту туралы

(«Жаршы», 2003, № 23, 167-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.12.03)

 
«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 23, 168-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.12.03)

 
«Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 23, 169-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.12.03)               

 



2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы
(«Жаршы», 2003, № 23, 170-құжат;

«Егемен Қазақстан», 9.12.03)
 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 23, 171-құжат;
«Егемен Қазақстан», 12.12.03)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер экономикасының, әскери 
және қайырымдылық тасымалдауларының мұқтаждары үшін көлік коммуникациялары 
желілерін пайдалану және дамыту туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2003, № 23, 172-құжат;
«Егемен Қазақстан», 12.12.03)

Жарнама туралы
(«Жаршы», 2003, № 24, 174-құжат;

«Егемен Қазақстан», 26.12.03)
 

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 24, 175-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.12.03)

 
Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы

(«Жаршы», 2003, № 24, 176-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.12.03)

 
«Өрт қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 24, 177-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.01.2004)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне жер қатынастарын реттеу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 24, 178-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.01.2004)

 
Туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2003, № 24, 179-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.01.2004)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қамау түріндегі жазалау, сондай-ақ 
өмір бойы бас бостандығынан айыруды қолданысқа енгізу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2003, № 24, 180-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.01.2004)

 
 

2004
 
Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы 
Халықаралық автомобиль қатынастары туралы келiсiмдi бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 1, 1-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.01.04)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Республикалық ұлан туралы» заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 1, 2-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.01.04)

 



Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы 
«Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiптiк сарқынды суларды 
тазарту» жобасын дайындауға грант бөлу туралы келiсiм-хатты бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 1, 3-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.01.04)

 
Қазақстан Республикасы мен Жаhандық экологиялық қордың Атқарушы агенттiгi 
ретiнде әрекет ететiн Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы 
Сенiмгерлiк қордың Гранттық келiсiмiн (Қуаң  жерлердi  басқару жөнiндегi  жоба) 
бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 1, 4-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.01.04)

 
Қазақстан Республикасы, Еуропалық Қоғамдастық Комиссиясы, Бiрiккен Ұлттар 
Ұйымының Даму бағдарламасы арасындағы Орталық Азия аймақтық экологиялық 
орталығы жұмысының жағдайлары жөнiндегi келiсiмге өзгерiстер енгiзу туралы 
ноталар алмасу нысанындағы шартты бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 1, 5-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.01.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Жапония Үкiметi арасындағы «Қазақстан 
Республикасында ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау» жобасын жүзеге асыру 
үшін Жапония Үкiметiнiң грантын тарту туралы ноталар алмасу нысанындағы келiсiмдi 
бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 1, 6-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.01.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күші жойылды деп тану туралы

(«Жаршы», 2004, № 1, 7-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.01.04)

Дәрілік заттар туралы
(«Жаршы», 2004, № 2, 8-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.01.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне дәрілік заттар айналымы 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 2, 9-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.01.04)

 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 2, 10-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3.02.04)

 
Қазақстан Республикасының Тауарларды сипаттау мен оларға код белгілеудің 
үйлестірілген жүйесі туралы халықаралық конвенцияға және Тауарларды сипаттау 
мен оларға код белгілеудің үйлестірілген жүйесі туралы халықаралық конвенцияға 
түзетулер енгізу туралы хаттамаға қосылуы туралы

(«Жаршы», 2004, № 3-4, 14-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.02.04)

 
Көлік одағын құру туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің арасындағы 
Халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 3-4, 15-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.02.04)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) толықтыру енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 3-4, 16-құжат;
«Егемен Қазақстан», 2.03.04)

 
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы

(«Жаршы», 2004, № 3-4, 17-құжат;



«Егемен Қазақстан», 12.03.04)
 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу және Қылмыстық-
атқару кодекстеріне өлім жазасын орындауға мораторий енгізуге байланысты 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 22-құжат)
 
 

Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан Республикасы және 
Өзбекстан Республикасы арасындағы «Орталық Азия Ынтымақтастығы» ұйымын құру 
туралы шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 23-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.03.04)

 
Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық 
қатынастар туралы конвенцияны бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 24-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.03.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қаржы лизингі мәселелері  бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 25-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.03.04)

 
Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 26-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.03.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне этил спирті мен алкоголь өнімінің 
өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 27-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.03.04)

 
1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа  қатысушы 
мемлекеттер арасындағы Әскери-техникалық ынтымақтастықтың негізгі қағидаттары 
туралы келісімнің шеңберінде жеткізілетін әскери мақсаттағы өнімдердің нысаналы 
пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі туралы хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 28-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.03.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мемлекеттік органдардың 
өкілеттіктері мәселелері бойынша өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 29-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.03.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік 
тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 5, 30-құжат;
«Егемен Қазақстан», 24.03.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әуе қорғанысы күштері мен Ресей 
Федерациясы Әскери әуе күштерінің құрамалары мен әскери бөлімдеріне жауынгерлік 
атыстар өткізу үшін әскери полигондарды өзара беру тәртібі туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 6, 38-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3.04.04)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 
«Ормандарды сақтау және республика аумағының орманды жерлерін көбейту» 
жобасын дайындауға грант бөлу туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 6, 39-құжат;



«Егемен Қазақстан», 3.04.04)
 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Бельгия Корольдігі Үкіметінің арасындағы 
Әуе қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 6, 40-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3.04.04)

 
«Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 6, 41-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.04.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне міндетті әлеуметтік сақтандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 6, 42-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.04.04)

 
Тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы

(«Жаршы», 2004, № 6, 43-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.04.04)

 
Сауда қызметін реттеу туралы

(«Жаршы», 2004, № 6, 44-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.04.04)

 
Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының 
орындаушылықтар мен фонограммалар жөніндегі шартына қосылуы туралы

(«Жаршы», 2004, № 7, 46-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.04.04)

 
Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының авторлық 
құқық жөніндегі шартына қосылуы туралы

(«Жаршы», 2004, № 7, 47-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.04.04)

 
Бірыңғай экономикалық кеңістік құру туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 7, 48-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.05.04)

 
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

(«Жаршы», 2004, № 8-9, 53-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.05.04)

 
«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 10, 54-құжат;
«Егемен Қазақстан», 12.05.04)

 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне дәрілік 
заттар айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 10, 55-құжат;
«Егемен Қазақстан», 12.05.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне жергілікті мемлекеттік басқару 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 10, 56-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.05.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қоршаған ортаны қорғау және 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 10, 57-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.06.04)

 



Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Yкiметi 
арасындағы Халықаралық автомобиль қатынасы туралы келiсiмдi бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 10, 58-құжат;
«Егемен Қазақстан», 1.06.04)

 
Қазақстан Республикасының Yкіметі мен Ислам Даму Банкi арасындағы Қазақстанда 
Қарағанды облысының ауылды сумен жабдықтау жобасы үшiн қарыз туралы келiсiмдi 
бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 10, 59-құжат;
«Егемен Қазақстан», 1.06.04)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы 
қарыз (Нұра өзенiн тазарту жобасы) туралы келісімдi бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 10, 60-құжат;
«Егемен Қазақстан», 1.06.04)

 
Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше мемлекеттердiң сыртқы шекараларын 
күзетудегi ынтымақтастық туралы шартты бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 61-құжат;
«Егемен Қазақстан», 1.06.04)

 
«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 62-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.06.04)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы 
«Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау» жобасының екiншi кезеңiн 
дайындауға грант бөлу туралы келiсiм-хатты бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 63-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.06.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi 
арасындағы қауiптi әскери қызметтi болғызбау туралы келiсiмдi бекiту туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 64-құжат;
«Егемен Қазақстан», 15.06.04)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» Заң күші бар 
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 65-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.06.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бухгалтерлік есепке алу және 
қаржылық есеп беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 66-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.06.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
 мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 67-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.06.04)

 
«2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 11-12, 68-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.06.04)

 
Азаматтардың ұрпақты болу құқықтары және оларды жүзеге асыру кепілдіктері 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 13, 73-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.06.04)

 



«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 13, 74-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.06.04)

 
Байланыс туралы

(«Жаршы», 2004, № 14, 81-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне байланыс мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 14, 82-құжат;
«Егемен Қазақстан», 9.07.04)

 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 14, 83-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.07.04)

 
«Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 14, 84-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.07.04)

 
«Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерістер  
енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 15, 85-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне кредиттік бюролардың қызметі 
және кредиттік тарихты қалыптастыру  мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 15, 86-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.07.04)

 
Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты 
қалыптастыру  туралы

(«Жаршы», 2004, № 15, 87-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.07.04)

Ішкі су көлігі туралы
(«Жаршы», 2004, № 15, 88-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20, 21.07.04)

 
Қазақстанның инвестициялық қоры туралы

(«Жаршы», 2004, № 16, 89-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.07.04)

 
Инвестициялық қорлар туралы

(«Жаршы», 2004, № 16, 90-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне инвестициялық қорлардың 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 16, 91-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.07.04)

 
Арнайы байланыс жөнелтілімдерімен мемлекетаралық алмасу туралы келісімді және 
Арнайы байланыс жөнелтілімдерімен мемлекетаралық алмасу туралы келісімге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 1993 жылғы 23 желтоқсандағы хаттаманы 
және онымен бекітілген Арнайы байланыс жөнелтілімдерімен мемлекетаралық алмасу 
туралы ережені бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 16, 92-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.07.04)



 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің электр энергетикалық 
объектілеріндегі авария жағдайларында және басқа да төтенше жағдайларда өзара 
көмек көрсету туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 16, 93-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.07.04)

 
Қызметі үшінші  тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2004, № 16, 94-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы

(«Жаршы», 2004, № 16, 95-құжат;
«Егемен Қазақстан», 14.07.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрік Республикасының Үкіметі арасындағы 
кеден істеріндегі ынтымақтастық және әкімшілік өзара көмек туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 17, 96-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сайлау заңдары мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 17, 97-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өсімдіктерді қорғау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 17, 98-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және 
онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы» заң күші бар Жарлығына 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 17, 99-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне зияткерлік меншік мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 17, 100-құжат;
«Егемен Қазақстан», 27, 28.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне  тұрғын үй қатынастары мәселелері 
бойынша толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 17, 101-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04;

Электр энергетикасы туралы
(«Жаршы», 2004, № 17, 102-құжат;

«Егемен Қазақстан», 17.07.04)
 

Кейбір халықаралық ұйымдардың жарғылық құжаттарын бекіту туралы
(«Жаршы», 2004, № 17, 103-құжат;

«Егемен Қазақстан», 23.07.04)
 

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы
(«Жаршы», 2004, № 18, 104-құжат;

«Егемен Қазақстан», 30.07.04)
 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен 
балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы

(«Жаршы», 2004, № 18, 105-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.07.04)



 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне жедел-іздестіру қызметі  мәселелері 
бойынша өзгеріс пен  толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 18, 106-құжат;
«Егемен Қазақстан», 30.07.04)

 
Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы

(«Жаршы», 2004, № 18, 107-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3, 4.08.04)

 
Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 
«Автожол саласын (Атырау-Ақтау) қайта құрылымдау» қарызы туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 18, 108-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Нидерланды Корольдігі Үкіметінің 
арасындағы кеден істеріндегі ынтымақтастық және әкімшілік өзара көмек туралы 
келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 18, 109-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне темір жол көлігі    мәселелері 
бойынша өзгерістер мен  толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 18, 110-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.08.04)

 
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен  толықтырулар 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 18, 111-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.07.04)

 
Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттары арасындағы Халықаралық 
Қылмыстық Соттың билігіне адамдарды тапсыру туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 19, 113-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.10.04)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің аумақтарында 
терроризмге қарсы бірлескен іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы 
ережені бекіту жөніндегі хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 19, 114-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.10.04)

 
«Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 19, 115-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.10.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне кеменің немесе жасалып жатқан 
кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 20, 116-құжат)
 

Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана 
бюджеттері арасындағы 2005-2007 жылдарға арналған жалпы сипаттағы ресми 
трансферттердің көлемдері туралы 

(«Жаршы», 2004, № 21, 123-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.11.04)

Техникалық реттеу туралы
(«Жаршы», 2004, № 21, 124-құжат;

«Егемен Қазақстан», 16.11.04)
 



1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қатысушы 
мемлекеттер арасындағы Әскери-техникалық ынтымақтастықтың негізгі қағидаттары 
туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 130-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.12.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасында жер 
қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 131-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.12.04)

 
2005  жылға арналған  республикалық  бюджет  туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 132-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.12.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Беларусь Республикасы Үкіметінің 
арасындағы Халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 133-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.12.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен «SOS KINDERDORF INTERNATIONAL» SOS 
балалар ауылдарын құру жөніндегі халықаралық қоғам арасындағы шартты бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 134-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.12.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Египет Араб Республикасының Үкіметі 
арасындағы Әуе қатынасы туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 135-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.12.04)

 
Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкінің арасындағы Қарыз туралы келісімді 
(Жай операциялар) (Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәріз салалық 
жобасы) бекіту туралы

(«Жаршы», 2004, № 22, 136-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.12.04)

 
«Қоршаған ортаны қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өндіріс пен 
тұтыну қалдықтары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 23, 137-құжат;
«Егемен Қазақстан», 21.12.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне табиғи монополиялар 
субъектілерінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2004, № 23, 138-құжат;
«Егемен Қазақстан», 25.12.04)

 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу және Қылмыстық-
атқару кодекстеріне және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексіне қылмыстық істерді тергеу рәсімдерін жеңілдету, қылмыстардың  
кейбір құрамдарын қылмыстық сипаттан арылту және әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы  заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 23, 139-құжат;
«Егемен Қазақстан», 28.12.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 23, 140-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)



 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық  актілерінің күші жойылды деп тану 
туралы

  («Жаршы», 2004, № 23, 141-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару 
деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату және бюджеттік  қатынастар 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  («Жаршы», 2004, № 23, 142-құжат;
«Егемен Қазақстан», 30.12.04)

 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 143-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 144-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
2000 жылғы 9 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы 
Үкіметінің арасындағы Өзара сауда-саттықта жанама салықтарды өндіріп алу 
қағидаттары туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы бекіту туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 145-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
Қазақстан Республикасының Ядролық материалды физикалық қорғау туралы 
конвенцияға қосылуы туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 146-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Польша Республикасы Үкіметінің арасындағы 
Кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімді бекіту туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 147-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің сыртқы шекараларын 
күзету мүддесін қамтамасыз ету үшін шекара әскерлерін және жүктерді 
мемлекетаралық әскери тасымал туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы келісімнің күшін жою туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 148-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
«Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 149-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
«Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерістер енгізу 
және «Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының  Заңының кейбір баптарының 
қолданылуын тоқтата тұру туралы Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды 
деп тану туралы

  («Жаршы», 2004, № 24, 150-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.04)

 
Аралық соттар туралы

(«Жаршы», 2004, № 24, 151-құжат;
«Егемен Қазақстан», 6.01.2005)

 



Халықаралық коммерциялық төрелік туралы
(«Жаршы», 2004, № 24, 152-құжат;

«Егемен Қазақстан», 7.01.2005)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аралық соттар және 
төрелік қызметінің мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 24, 153-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.01.2005)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әділет органдары 
мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 24, 154-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.01.2005)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ішкі істер  органдары  
қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен   толықтырулар енгізу және Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілерінің күші жойылды деп тану туралы

(«Жаршы», 2004, № 24, 155-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.01.2005)

 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 24, 156-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.01.2005)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларды, мүгедектерді және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
жәрдемақы алушыларды  әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен   толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2004, № 24, 157-құжат;
«Егемен Қазақстан», 11.01.2005)

 
 
 

 
2005

 
Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы

(«Жаршы», 2005, № 1-2, 1-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 12.01.05)

 
Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына 
зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2005, № 3-4, 2-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 15.01.05)

Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы
(«Жаршы», 2005, № 5, 3-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.02.05)

 
Әскери полиция органдары туралы

(«Жаршы», 2005, № 5, 4-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 2.03.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге қарсы іс-
қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 5, 5-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 26.02.05)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 
арасындағы Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттері туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2005, № 6, 6-құжат; 



«Егемен Қазақстан», 10.03.05)
 

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына толықтыру 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 6, 7-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.04.05)

 
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы

(«Жаршы», 2005, № 6, 8-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.04.05)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Словак Республикасының Үкіметі 
арасындағы Халықаралық автомобиль қатынастары туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 6, 9-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.04.05)

 
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 6, 10-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 16.04.05)

 
Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 18-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 26.04.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 19-құжат;
«Егемен Қазақстан», 28.04.05)

 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан 
Республикасы мен Ресей Федерациясының бірлескен қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мүддесінде әскерлерді (күштерді) қолдануды бірлесіп жоспарлау туралы келісімді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 20-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 16.04.05)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 
арасындағы Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль 
көлігімен транзиттік өткізу туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 21-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 16.04.05)

 
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 22-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.04.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лицензиялау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 23-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 28.04.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бағалы қағаздар нарығы 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 7-8, 24-құжат) 
 

Сауда-өнеркәсіп палаталары туралы
(«Жаршы», 2005, № 9, 25-құжат;

«Егемен Қазақстан», 18.05.05)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инвестициялар мәселелері 
бойынша өзгерістер  мен толықтырулар енгізу туралы



(«Жаршы», 2005, № 9, 26-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 18.05.05)

 
«2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 9, 27-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 18.05.05)

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) толықтыру енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2005, № 10, 31-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 21.05.05)

 
«Сот сараптамасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2005, № 10, 32-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 9.06.05)

 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт Ұйымына мүше мемлекеттердің аумақтарын жедел 
жабдықтау, әскери инфрақұрылым объектілерін бірлесіп пайдалану туралы келісімді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 10, 33-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.05.05)

 
Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың заңнамасы негіздерінің мәртебесі, оларды 
әзірлеу, қабылдау және іске асыру тәртібі туралы шартты бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 10, 34-құжат;
«Егемен Қазақстан», 25.05.05)

 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы

(«Жаршы», 2005, № 10, 35-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.06.05) 

 
«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 36-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.06.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және 
валюталық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 37-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.06.05)

 
Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 38-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.06.05)

 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 39-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.06.05) 

 
«Тауарлар импорты жағдайында ішкі рынокты қорғау шаралары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 40-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.06.05) 

 
 Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметі арасында «Республика 
Сарайына дыбыс жабдықтарын жеткізу (Алматы қаласы)» жобасын жүзеге асыру үшін 
Жапония Үкіметінің грантын тарту туралы ноталар алмасу нысанындағы келісімді 
бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 41-құжат;
«Егемен Қазақстан», 21.06.05) 



 
 Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметі арасындағы Техникалық 
ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 42-құжат;
«Егемен Қазақстан», 22.06.05)

 
 Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2005, № 11, 43-құжат;
«Егемен Қазақстан», 24.06.05)

 
 Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы

(«Жаршы», 2005, № 12, 44-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.07.05) 

 
 Қан мен оның компоненттерінің донорлығы туралы

(«Жаршы», 2005, № 12, 45-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.07.05)

 
 Чех Республикасының, Эстония Республикасының, Кипр Республикасының, Латвия 
Республикасының, Литва Республикасының, Венгрия Республикасының, Мальта 
Республикасының, Польша Республикасының, Словения Республикасының және 
Словак Республикасының Еуропалық Одаққа кіруін назарға ала отырып, бір тараптан 
Қазақстан Республикасы және екінші тараптан Еуропалық Қоғамдастықтар мен оларға 
мүше мемлекеттер арасындағы әріптестік орнататын әріптестік пен     
ынтымақтастық    туралы     келісімге    хаттаманы   бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 12, 46-құжат;
«Егемен Қазақстан», 2.07.05) 

 
 Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу 
туралы

(«Жаршы», 2005, № 13, 52-құжат;
«Егемен Қазақстан», 12.07.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 13, 53-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.07.05)

  
Теңізде мұнай операцияларын жүргізу кезінде өнімді бөлу жөніндегі келісімдер 
(келісімшарттар) туралы

(«Жаршы», 2005, № 13, 54-құжат;
«Егемен Қазақстан», 15.07.05)

  
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеуді 
жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 14, 55-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.07.05)

  
«Соғыс жағдайы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 14, 56-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.07.05)

  
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экологиялық аудит 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 14, 57-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.07.05)

  
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бағалы қағаздар нарығы 
және акционерлік қоғамдар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы



(«Жаршы», 2005, № 14, 58-құжат;
«Егемен Қазақстан», 4.08.05) 

  
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық қоғамдастықтар Комиссиясы 
арасындағы Қазақстан Республикасында Еуропалық қоғамдастықтар Комиссиясының 
Өкілдігін құру, оның артықшылықтары мен иммунитеттері туралы келісімді бекіту 
туралы

(«Жаршы», 2005, № 14, 59-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.07.05) 

  
Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы

(«Жаршы», 2005, № 14, 60-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 23.07.03) 

 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 14, 61-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.07.05)

  
«Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 14, 62-құжат;
«Егемен Қазақстан», 20.07.05)

  
«Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгеріс пен толықтырулар  енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 15, 63-құжат; 
«Егемен Қазақстан», 7.10.05)  

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі арасындағы 1997 жылғы 11 
қарашадағы еркін сауда туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
хаттаманы бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 15, 64-құжат;
«Егемен Қазақстан», 7.10.05)  

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

(«Жаршы», 2005, № 16, 70-құжат;
 «Егемен Қазақстан», 18.10.05)  

 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы 

(«Жаршы», 2005, № 17-18, 72-құжат;
 «Егемен Қазақстан», 4.11.05) 

 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына норма 
шығару қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

(«Жаршы», 2005, № 17-18, 73-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.11.05) 

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
«Байқоңыр» ғарыш айлағында «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенін құру туралы 
келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 17-18, 74-құжат;
«Егемен Қазақстан», 28.10.05) 

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі 
арасындағы Техникалық жәрдемдесу мен ынтымақтастық туралы негіздемелік 
келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 17-18, 75-құжат;
«Егемен Қазақстан», 28.10.05) 



 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 17-18, 76-құжат;
«Егемен Қазақстан», 8.11.05) 

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
«KAZSAT» байланыс және хабар таратудың қазақстандық спутнигін жасау жөніндегі 
ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 17-18, 77-құжат;
«Егемен Қазақстан», 29.10.05) 

 
Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Атлант Шарты ұйымы арасындағы Қауіпсіздік 
туралы келісімді бекіту туралы

(«Жаршы», 2005, № 17-18, 78-құжат;
«Егемен Қазақстан», 29.10.05) 

 
Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактіні 
ратификациялау туралы

(«Жаршы», 2005, № 19-20, 79-құжат;
«Егемен Қазақстан», 25.11.05) 

 
2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы

(«Жаршы», 2005, № 19-20, 80-құжат;
«Егемен Қазақстан», 26.11.05) 

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 21-22, 86-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3.12.05) 

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік 
құқықтары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 21-22, 87-құжат;
«Егемен Қазақстан», 1.12.05) 

 
Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні ратификациялау туралы

(«Жаршы», 2005, № 21-22, 88-құжат;
«Егемен Қазақстан», 3.12.05) 

 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей 
мемлекеттік шекарасы туралы шартты ратификациялау туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 89-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05) 

 
Міндетті экологиялық сақтандыру туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 90-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05)

 
Қазақстан Республикасының Ең алдымен суда жүзетін құстардың тіршілік ету орны 
ретінде халықаралық мәні бар сулы-батпақты алқаптар туралы  конвенцияға  (оған 
1982 жылғы 3 желтоқсандағы Париж хаттамасымен енгізілген түзетулермен және 1987 
жылғы 28 мамырда Режинде енгізілген  түзетулермен)  қосылуы  туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 91-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.12.05)

 
Қазақстан Республикасы мен Ауғанстан Өтпелі Ислам Мемлекеті арасындағы өзара 
қатынастар мен ынтымақтастықтың       негіздері     туралы     шартты 
ратификациялау  туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 92-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.12.05)

 



Қазақстан Республикасының Жабайы жануарлардың қоныс аударатын түрлерін сақтау 
туралы конвенцияға қосылуы туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 93-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.12.05)

 
Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі негіздемелік  конвенцияны  
ратификациялау   туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 94-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.12.05)

 
Еуразия экономикалық қоғамдастығына мүше мемлекеттердің экспорттық 
бақылауының бірыңғай тәртібі туралы келісімді ратификациялау   туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 95-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.12.05)

 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 
Қарыз туралы келісімді (Ауыл шаруашылығын қолдаудың    жекешелендіруден   
кейінгі   екінші  жобасы)      ратификациялау  туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 96-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.12.05)

 
Адамдарды сатуға және үшінші тұлғалардың жезөкшелікті пайдалануына қарсы күрес 
туралы конвенцияны және Қорытынды хаттаманы ратификациялау  туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 97-құжат;
«Егемен Қазақстан», 16.12.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 98-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05)

 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының артықшылықтары мен иммунитеттері  туралы 
конвенцияны  ратификациялау туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 99-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05)

 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының Өңірлік терроризмге қарсы құрылымы 
шеңберіндегі құпия ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету туралы келісімді 
ратификациялау   туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 100-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05)

 
Қазақстан Республикасы мен Норвегия Корольдігі арасындағы Табыс пен капиталға 
қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу 
туралы конвенцияны  ратификациялау туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 101-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05)

 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы шеңберінде құпия ақпараттың сақталуын 
өзара қамтамасыз ету туралы   келісімді   ратификациялау   туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 102-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05)

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Швеция Корольдігінің Үкіметі арасындағы 
Жолаушылар мен жүктердің халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісімді 
ратификациялау туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 103-құжат;
«Егемен Қазақстан», 23.12.05)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лицензиялау және 
шоғырландырылған қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 104-құжат;



«Егемен Қазақстан», 5.01.2006)
 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстанның Даму Банкі 
қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 23, 105-құжат;
«Егемен Қазақстан», 5.01.2006)

 
 «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 24, 121-құжат;
«Егемен Қазақстан», 31.12.05)

 
Қазақстан Республикасы мен Австрия Республикасы арасындағы Табыс пен капиталға 
салынатын салықтарға қатысты конвенцияны ратификациялау  туралы

(«Жаршы», 2005, № 24, 122-құжат)
 
 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу және Азаматтық іс жүргізу 
кодекстеріне соттылықтың аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2005, № 24, 123-құжат;
«Егемен Қазақстан», 17.01.2006)

 
 

2006
 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнін мерекелеуге байланысты рақымшылық 
жасау туралы 

(«Жаршы», 2006, № 1, 2-құжат;
«Егемен Қазақстан», 10.01.06)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне субсидиялар, өтем 
шаралары және демпингке қарсы шаралар мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2006, № 1, 3-құжат;
«Егемен Қазақстан», 13.01.06)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банкроттық мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2006, № 1, 4-құжат;
«Егемен Қазақстан», 18.01.06)

 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару 
деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(«Жаршы», 2006, № 1, 5-құжат;
«Егемен Қазақстан», 19.01.06)

 
Шартты қысқартулар

 
Тізбеде қысқартылып берілген «Жаршы» атауы – «Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Жаршысы»  ресми басылымын  білдіреді;
«Егемен Қазақстан» және «Заң газеті» - заңнамалық актілер жарияланған республикалық 

газеттер. 
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