
Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 

2015 жылғы « 25 » сәуірдегі 
№ 37-ө  өкімімен 

бекітілген 
 
 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
зияткерлік меншік саласын құқықтық реттеу мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2015 жылғы 7 сәуірдегі Қазақстан Республикасының 

Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет 
нормативтік құқықтық актілердің тізбесі 

 
Р/с 
№ 

 

Нормативтік құқықтық 
актінің атауы 

Актінің 
нысаны 

Орындауға 
жауапты 

мемлекеттік 
органдар 

Орындау 
мерзімі 

1 2 3 4 5 
1 «Өнеркәсіптік меншік 

объектілерін құқықтық 
қорғаудың кейбір 
мәселелері» туралы 
Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің           
міндетін атқарушының        
2010 жылғы 23 сәуірдегі             
№ 136 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық Әділетмині 2015 
жылғы 
маусым 

2 «Инновациялық патенттің 
және өнертабысқа патенттің, 
пайдалы модель мен 
өнеркәсіптік үлгіге патенттің 
қолданылу мерзімін ұзарту 
жөніндегі қағидаларды бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Әділет 
министрінің 2012 жылғы                 
24 ақпандағы № 88 
бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 

бұйрық Әділетмині 2015 
жылғы 
маусым 



2 
 

1 2 3 4 5 
3 «Кейбір өнеркәсіптік меншік 

объектілеріне өтiнiмдi жасау, 
ресiмдеу және қарау, 
мәліметтерді Қазақстан 
Республикасының 
өнеркәсіптік меншік 
объектілері бойынша тиісті 
мемлекеттік тізілімдеріне 
енгізу, сондай-ақ қорғау 
құжатын беру жөніндегі 
ережелерді бекіту және 
«Өнеркәсіптік меншік 
объектілерін құқықтық 
қорғаудың кейбір 
мәселелері» туралы 
Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің м.а.    
2010 жылғы 23 сәуірдегі             
№ 136 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Әділет 
министрінің 2012 жылғы              
24 ақпандағы № 89 
бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 

бұйрық Әділетмині 2015 
жылғы 
маусым 

4 «Өнеркәсiп үлгiсiне өтiнiмдi 
жасау, ресiмдеу және қарау, 
мәлiметтердi Қазақстан 
Республикасының 
өнеркәсiптік үлгiлерiнiң 
мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу, 
сондай-ақ қорғау құжатын 
беру ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің          2012 
жылғы              24 ақпандағы  
№ 91 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық Әділетмині 2015 
жылғы 
маусым 

5 «Қазақстан Республикасы 
Әділет     министрлігінің 
«Ұлттық зияткерлік меншік 

бұйрық Әділетмині 
(жинақ), ҰЭМ 

2015 
жылғы 
маусым 



3 
 

1 2 3 4 5 
 институты» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны іске асыратын 
жұмыстарға және 
қызметтерге бағаларды бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Әділет 
министрінің 2014 жылғы               
18 желтоқсандағы № 368 
бұйрығына толықтырулар 
енгізу туралы 

   

6 Авторлық құқықпен 
қорғалатын объектілерге 
құқықтардың мемлекеттік 
тізіліміне енгізілетін 
мәліметтер тізбесінің 
нысанын бекіту туралы 

бұйрық Әділетмині 2015 
жылғы 
маусым 

 
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 
ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі  
Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

 
_____________________________ 


