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Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгының 2002 елның 24 
декабрендәге 01-01/19 номерлы боерыгы 
белән расланган Республика башкарма 
хакимият органнарының норматив хокукый 
актларын әзерләү һәм аларны дәүләт 
теркәвенә алу һәм бастырып чыгару 
кагыйдәләрен куллану турындагы аңлатмага 
үзгәрешләр кертү хакында 
 
 
 

1. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2002 елның 24 
декабрендәге 01-01/19 номерлы боерыгы белән расланган (2016 елның 15  
гыйнварындагы 01-02/10 номерлы боерыгы белән кертелгән үзгәрешләр белән)  
Республика башкарма хакимият органнарының норматив хокукый актларын әзерләү 
һәм аларны дәүләт теркәвенә алу һәм бастырып чыгару кагыйдәләрен куллану 
турындагы адлатмага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

 
1.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.2. Әлеге аңлатмаларда, Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт 

Думасының “Россия Федерациясе Конституция судына мөрәҗәгать турында” 1996 
елның 11 ноябрендәге 781-II ГД номерлы карарында әйтелгән билгеләмәләрне 
исәпкә алып, норматив хокукый акт дигәндә республика башкарма хакимият органы 
тарафыннан аның компетенциясе чикләрендә билгеле бер формада кабул ителгән 
(бастырып чыгарылган) һәм хокукый нормаларны, икенче төрле әйткәндә вакытлы 
яки даими характердагы, күп тапкырлар куллануга исәпләнгән, гомуми кабул 
ителгән дәүләт күрсәтмәләрен билгеләү, үзгәртү яки алып ташлау өчен 
юнәлдерелгән язма рәсми документ аңлашыла.»; 

1.9 пунктта: 
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«гамәлдәге» сүзләрен алып ташларга; 
түбәндәге эчтәлектәге җөмлә белән тулыландырырга:  
«Монда элек бастырып чыгарылган актлар үз көчләрен югалткан дип 

табылалар яки аларга тиешле үзгәрешләр кертелә.»; 
1.12 пунктта «һәм өстәмәләр»сүзләрен алып ташларга; 
2.1 пунктны үз көчен югалткан дип танырга; 
2.4 пунктта беренче җөмләне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Норматив хокукый актны дәүләт теркәвенә алу кирәклегенә шик туган 

очракта башкарма хакимиятнең республика органы мондый актны тиешле тәртиптә 
дәүләт теркәвенә юллый.»; 

2.6 пунктта: 
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Татарстан Республикасы законнары җыентыгы» журналы редакциясенә 

бастырып чыгару өчен;»; 
дүртенче абзацны үз көчен югалткан дип танырга; 
2.13 пунктта «, һәм аның күчермәләре, Министрлыкта кала торган берсеннән 

кала» сүзләрен «һәм аның бер күчермәсе» сүзләренә алмаштырырга; 
2.14 пунктта «күчермәләре белән» сүзләрен «күчермәсе белән» сүзләренә 

алмаштырырга; 
3.3 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Татарстан Республикасы законнары җыентыгы;» журналы»; 
түбәндәге эчтәлектәге 3.6 пункт белән тулыландырырга: 
«3.6. Дәүләт теркәвен узган норматив хокукый актны Россия Федерациясе 

Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсенә норматив 
хокукый актларның федераль регистрына кертүгә Россия Федерациясе 
Президентының «Россия Федерациясендә хокукый киңлек берлеген тәэмин итү 
буенча өстәмә чаралар турында» 2000 елның 10 августындагы  1486 номерлы Указы 
һәм Татарстан Республикасы Президентының «Республика башкарма хакимият 
органнарының норматив хокукый актларын дәүләт теркәвенә алу, рәсми рәвештә 
бастырып чыгару һәм үз көчләренә керүләренең аерым мәсьәләләре, Татарстан 
Республикасында  Россия Федерациясендә хокукый киңлек берлеген тәэмин итү һәм 
Татарстан Республикасы Президентынаң аерым указларын үз көчләрен югалткан 
дип тану турында» 2017 елның 28 сентябрендәге 861-ПУ номерлы Указы нигезендә 
актны әзерләгән орган тарафыннан бер үк вакытта акт күчермәсен әлеге 
Аңлатмаларның 3.5 пункты нигезендә PDF форматында электрон рәвештә юллау 
өчен Министрлыкка актның doc яки docx форматындагы рус телендәге күчермәсе дә 
юллана.». 
 
 
Министр                                                                                                    Р.И. Заһидуллин 
 

 


