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Summary 

Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. 

Key words 

До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює 

назву статті. 

1. Introduction 

2. The structure and mechanism of normative resolutions 

In the given article the issues concerning normative resolutions which are given by the Supreme Court of 

the Republic of Kazakhstan according to criminal cases are pointed out. The structure and mechanism of 

normative resolutions are discussed. Correlation of normative legal acts are investigated. Normative legal 

acts consist of legal norms, they regulate and manage social relations. (Averianov, 1998). 

3. Normative resolutions of the Republic of Kazakhstan 

4. Correlation of normative legal acts 

5. Conclusions 
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