
Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе 

анықтамалар беру 
 

 

Қызметті беруші                         

 

 

Нұр-Сұлтан және Алматы, Шымкент қалаларының, 

аудандардың және облыстық маңызы бар 

қалалардың жергілікті атқарушы органдары 

 

Қызметті алушылар 
 

жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 
 

1) Мемлекеттік корпорация арқылы; 

2) портал арқылы жүзеге асырылады. 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық 

хал актілерін тіркеу кезінде анықтамаларды 

электрондық форматта беру - 1 (бір) жұмыс күні; 

Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық 

хал актілерін тіркеу кезінде азаматтық хал актілерін 

мемлекеттік тіркеу туралы қайталама куәліктер мен 

анықтамалар беру – 3 (үш) жұмыс күні; 

АХАЖ АЖ-де актілік жазба болмаған кезде қызмет 

көрсету мерзімі күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде 

көрсетілетін қызметті алушыны хабардар ете 

отырып, күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын 

мерзімге ұзартылады (Мемлекеттік корпорация 

арқылы түскен өтінішті қарау мерзімі ұзартылған 

кезде көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік 

қызметті көрсету нәтижесін Мемлекеттік 

корпорацияға жолдайды); 

портал арқылы берген кезде-өтінішті қабылдауды 

растау туралы хабарлама 1 (бір) жұмыс күні ішінде 

жеке кабинетке жіберіледі 

  

Қызмет  құны  1) Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама 

куәліктер - 1 АЕК; 

2) азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама - 

0,3 АЕК; 

3) ТМД елдерінен азаматтық хал актілерін тіркеу 

туралы куәліктерді талап ету - 0,5 АЕК; 

4) ТМД елдерінен басқа шет мемлекеттерден 

азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куәліктерді 

талап ету - 1 АЕК. 

Азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде мемлекеттік 

баж төлеуден растайтын құжаттар ұсынылған кезде 

босатылады.: 

1) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 

мүгедектері және жеңілдіктер мен кепілдіктер 

бойынша оларға теңестірілген адамдар, Ұлы Отан 

соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі 

мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР 

Одағының ордендерімен және медальдарымен 



марапатталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым-1945 

жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс 

істеген (әскери қызмет өткерген) және Ұлы Отан 

соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі 

мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР 

Одағының, қорғаншылар( қамқоршылар), 

мемлекеттік ұйымдар – туу туралы куәлікті тіркеу 

және қайталама беру үшін; 

2) жеке тұлғалар – азаматтық хал актілерін тіркеу 

кезінде жіберілген қателіктерге байланысты 

азаматтық хал актілері жазбаларын өзгерту, 

толықтыру, қалпына келтіру және түзету кезінде 

оларға куәліктер бергені үшін; 

3) жеке тұлғалар – туыстарының қайтыс болуы 

туралы бұрын берілген куәліктерді қайта бергені 

немесе ауыстырғаны үшін; 

4) жеке тұлғалар – бала асырап алуға және әке 

болуды анықтауға байланысты Туу туралы 

куәліктерді қайта бергені үшін. 

 

Құжаттар тізбесі 

 

1) көрсетілетін қызметті алушыға алуы қажет 

құжаттың түрін негізге ала отырып, Қағидаларға 36-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша туу, неке қию 

(ерлі-зайыпты болу), некені (ерлі-зайыптылықты) 

бұзу, тегін, атын, әкесінің атын өзгерту, қайтыс болу 

туралы қайталама куәлік (анықтама) және неке 

құқықтық қабілеттілігі туралы анықтама беру 

туралы өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру 

үшін); 

3) ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда, бюджетке 

мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжат 

немесе салық жеңілдіктерін беру үшін негіз болып 

табылатын құжаттың көшірмесі; 

4) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген 

жағдайда нотариалды куәландырылған сенімхат. 

Қайтыс болу туралы қайталама куәлік (анықтама) 

алу туралы өтініш берілген жағдайда қосымша 

қайтыс болған адаммен туыстығын растайтын 

құжаттардың көшірмелері беріледі. 

Қағидаларға 34-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

туу, неке қию (ерлі-зайыпты болу), некені (ерлі-

зайыптылықты) бұзу, тегін, атын, әкесінің атын 

өзгерту, қайтыс болу туралы және неке құқығы 

туралы анықтамаларды көрсетілетін қызметті 

алушыға алуы қажет құжат түрін негізге ала отырып 

кез келген тіркеуші орган АХАЖ АЖ мәліметтері 

негізінде береді. 

Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік 

тіркеу туралы акт жазбасының болуын тексеру 

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде неке 

қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу 

үшін неке құқықтық қабілеттілігі туралы анықтама 

беру туралы өтініш келіп түскен кезде АХАЖ АЖ-де 



он алты жастан бастап жүргізіледі. 

Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтаманы алу 

үшін, егер көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 

Республикасынан тыс жерде некеде тұрса (ерлі-

зайыпты болса), некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу 

туралы куәліктің немесе жұбайының (зайыбының) 

қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмелері 

қосымша қоса беріледі. 

Қайтыс болғаны туралы куәліктерден басқа, 

азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама 

куәліктер оларға қатысты тиісті акт жазбасы 

жасалған адамдарға, сондай-ақ осы адамның (сенім 

білдірушінің) атынан өкілдік ету үшін уәкілетті 

адамға (сенім білдірушіге) жазбаша (нотариалды 

куәландырылған сенімхат) беріледі. 

Порталға жүгінген кезде: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған 

немесе ұялы байланыс операторы ұсынған 

көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірін 

тіркеген және порталдың есептік жазбасына қосқан 

жағдайда бір реттік парольмен куәландырылған 

электрондық сұрау салу. 

2) егер азаматтық хал актілерін тіркеу Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерде жүргізілсе, 

көрсетілетін қызметті алушының құжаттары 

электрондық көшірмелер түрінде беріледі. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі  

 

1) Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу 

туралы қайталама куәлік немесе анықтамалар; 

2) мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауап; 

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну 

нысаны: қағаз түрінде, портал арқылы өтініш берген 

кезде, азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу 

туралы анықтама немесе дәлелді бас тарту 

электрондық түрде жіберіледі. 

  

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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