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2018 жылдағы  
Ұлттық алдын алу тетігі 
қызметінің кейбір 
ұйымдастырушылық 
сұрақтары туралы1
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Қазақстан Республи-
касының ағымдағы заңна-
масына сәйкес Үйлестіру 
кеңесі алдын ала барулар-
дың нәтижелері бойынша 
олардың есептерін ескере 
отырып, ұлттық алдын алу 
тегігі қатысушыларының 
жыл сайынғы жинақталған 
баяндамасын әзірлейді. 
2018 жыл үшін баяндама 
ҰАТ  қатысушыларының 

бесінші жинақталған баян-
дамасы болып табылады.

2018 жыл ұлттық алдын 
алу тетігі қатысушылары 
тарапынан 461, оның 
ішінде 27 арнайы алдын 
ала бару жүзеге асырылды. 
Статистикаға сүйенсек, бұл 
көрсеткіш 2017 жылмен 
салыстырғанда 121 баруға 
және 2016 жылғы барулар 
санынан 219 баруға кем. 
Алдын ала барулар санының 
азаюы бөлінетін бюджеттік 
қаражат мөлшерінің төмен-
деуіне байланысты. Осыған 
байланысты 2018 жылы 
«Ұлттық алдын ала теті-
гін жүзеге асыру бойынша 
іс-шараларды жүзеге 
асыру» 106 ішкі бағдарла-
масы бойынша қосымша 
сомаға сұрау жасалынған, 
алайда Қаржы министрлігі 
тиісті бюджеттік сұрауды 
қолдамады.

Есептік жыл ішінде ҰАТ  
қатысушылары 118 рет 
уақытша ұстау изолятор-
ларына, 33 рет тергеу изо-
ляторларына, 90 рет түзеу 
мекемелеріне, 26 рет қабыл-
дау-тарату орындарына, 
24 рет арнайы қабылдау 
орындарына, 15 рет кәме-
летке толмағандарды 

Алдын ала  
барулар

Арнайы барулар
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бейімдеу орталықтарына, 
8 рет арнаулы бiлiм беру 
ұйымдарына, 37 рет пси-
хиатриялық, 20 рет нарко-
логиялық, 22 рет туберку-
лезге қарсы мекемелерге, 
3 рет ҰҚК тергеу изолятор-
ларына, 3 рет әскери меке-
мелердің гауптвахталарына, 
31 рет полиция бөлімше-
леріне (соның ішінде ішкі 
істер бөлімдерінің мекеме-
леріне) барды. 

27 арнайы бару ішінде: 
17 -  түзеу мекемелеріне, 7 
-  тергеу изоляторларына, 1- 
психиатриялық, 1 – нарко-
логиялық және 1 Шымкент 
қ. Полиция департаментінің 
арнауы қабылдағышы.

Арнайы бару нәтиже-
лері бойынша қатыгез 
және адамның ар-намысын 
қорлайтын әрекеттер мен 
жазалау түрлерін қолдану 
факторларының туында-
уына себепші болатын 
анықталған ереже/заң 
бұзушылықтар бойынша 
материалдар мазмұнына 
қарай Бас прокуратура, 
сонымен бірге ұстау түріне 
байланысты уәкілетті мем-
лекеттік органдарға жол-
данды.

ҰАТ  қатысушылары бер-
ген ұсынымдарды манда-
тпен басқарылатын ұйым-
дар тарапынан жүзеге 
асырылуы ұлттық алдын алу 
тетігінің тиімді жұмысының 
көрсеткіші болып табылады.

Алдыңғы жинақталған 
баяндамада мазмұндалған 
ҰАТ  қатысушыларының 
ұсынымдарын өздерінің 
тікелей мүмкіндіктеріне, 
оның ішінде қаржылық 
мүмкіндіктеріне бай-
ланысты Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті, Ішкі істер мини-
стрлігі, Қорғаныс министр-
лігі, Білім мен ғылым мини-
стрлігі және Денсаулық 
министрлігі жүзеге асырды.

Шығыс Қазақстан, Қоста-
най, Солтүстік Қазақстан, 
Қызылорда облыстарының 
түзеу мекемелерінде 
медициналық қамта-
масыз ету жақсартылды, 
дәрі-дәрмектердің ассор-
тименті толықтырылды, 
ғимараттарды желдету 
жүйелері жөндетілді, кіта-
пханалардағы әдебиет 
базасы жаңартылды, сот-
талғандардың режимі мен 
азық-түлігін бақылау жүзеге 
асырылды. Көптеген манда-
тпен басқарылатын меке-
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мелерде тұрғын-үй жай-
лардың күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілді және 
мұндай жөндеу жұмыстар-
дың нәтижесінде терезелер, 
дәліз жүйесі алмастырылды, 
аулалар жауын-шашын-
нан қорғайтын төбе қалқа-
ларымен жабдықталды.

Шымкент қ. және Шығыс 
Қазақстан, Қызылорда 
облыстарындағы уақытша 
ұстау изоляторларында, 
арнайы  қабылдауыштарда, 
қабылдаушы-бөлушілерде 
ұстау шарттарды жақ-
сартылды. Сонымен бірге 
ҰАТ  қатысушылары сот-
талғандардың құқықтары 
мен еркіндігін сақтау тәрті-
бімен, сонымен бірге азап-
таудың алдын алу сұрақтары 
бойынша Шығыс Қазақстан, 
Қостанай, Солтүстік Қаза-
қстан облыстарының түзеу 
мекемелері қызметкерле-
рін таныстыру бойынша 
әдістемелік жұмыс жүр-
гізілді. Мұндай мысалдар 
жүргізілетін алдын алу бару-
лалардың мақсаттылығын 
дәлелдейді.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік коми-
тетінің басшылығы тергеу 
изоляторларының әкім-

шілігімен бірлесе отырып, 
сотталғандарды ұстаудың 
минималды стандартты 
ережелеріне жауап беретін 
шарттарды құру, сонымен 
бірге қатыгез және адам-
ның ар-намысын қорлай-
тын әрекеттер мен жазалау 
түрлерін қолдануды бол-
дырмау бойынша іс-ша-
ралар жүзеге асырылған. 
Комитет басшылығы қама-
уда ұстаудың тиісті шарт-
тарын құру бойынша 
іс-шараларды орындау 
мақсатында Астана мен 
Алматы қалаларында тер-
геу изоляторларының 
құрылысы бойынша жоба-
ларды жүзеге асыруды 
жалғастыруда.

Әскери полиция орган-
дарының гауптвахталарына 
бару нәтижесі бойынша 
ҰАТ  қатысушыларының 
ұсыныстары орындауға 
қабылданды. Қазақстан Рес-
публикасы Қорғаныс мини-
стрлігі Қарулы күштердің бас 
штабынан түскен ақпаратқа 
сүйенсек, медициналық 
кабинеттерді жабдықтау 
бойынша жұмыстар жүргі-
зілген, серуендеу аулаларын 
спорт жабдықтарымен 
жабдықталған, ҰАТ  қатысу-
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шылары ұсынымдарына 
сәйкес Ақмола, Алматы өңі-
рлек, Ақтөбе, Талдықорған, 
Шымкент және Қарағанды 
гарнизондарының әскери 
полиция органдыры 
гауптвахталардағы жасанды 
жарықтандыру күшейтілді.

Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым 
министрлігі нақты мекеме-
лерге қатысты ҰАТ  қатысу-
шыларының ұсынымдарын 
орындау бойынша нақты 
ақпарат ұсынылған. Бұған 
қоса уәкілетті орган өңір-
лік ведомстволық меке-
мелерге және ұйымдарға 
балаларды ұстау жағдай-
ларын және білім беру 
ұйымдарына олардың келу 
тәртібін жақсарту бойынша 
ұсынымдарды орындау 
туралы ақпаратты ұсынды. 
Министрлік Кәмелетке 
толмағандарды бейімдеу 
орталықтарының және 
мамандандырылған ұйым-
дардың қызметіне қатысты 
ҰАТ  қатысушылары алдын 
ала барулар барысында  
анықтаған бұзушылықтар-
дың көпшілігі жойылған. 
ҰАТ  қатысушыларының 
ұсынымдарына сәйкес 
қызметкерлер тарапынан 

кәмелетке толмағандарға 
қатысты қатыгез, адамгер-
шілікке жатпайтын немесе 
ар-намысты қорлайтын 
іс-әрекеттердің алдын алу 
мақсатында екі тілде ҰАТ 
, балалардың құқықтары, 
шағымдар мен өтініш үлгі-
лерімен өтінімдерді беру 
рәсімі, сенім, прокуратура, 
ҚР-дағы адам құқықтары 
бойынша уәкілетті орган 
мен қоғамдық ұйымдар 
телефондары туралы ақпа-
раттық-құқықтық стенд-
терді рәсімдеу бойынша 
жұмыс жүргізілді.

ҰАТ  қатысушыларының 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау мини-
стрлігінің ведомстволық 
мекемелерінде ұсыным-
дарды орындау бойынша 
уәкілетті орган 2018-2020 
жылдардағы жоспарлы 
кезеңде бюджеттк бағдар-
лама шеңберінде 2017-
2021 жылдар аралығында 
1 денсаулық сақтау объек-
тісі сейсмикалық күшейтуге 
және 11 денсаулық сақтау 
объектілерінің құрылысы 
мен қайта құрылысына 
шығындар қарастырылған-
дығы атап көрсетілген. 
Мамандандырылған меди-
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циналық кадрлармен жет-
кіліксіз жабдықтау бөлігінде 
Министрлік «дәрігер-пси-
хиатр» және «дәрігер-нар-
колог» мамандықтарын бір 
мамандыққа «дәрігер-пси-
хиатр» (нарколог) біріктіру 
бойынша жұмысты жүр-
гізуде.  Тиісті өзгерістер 
мен толықтырулар Үлгілік 
штаттарға және денсаулық 
сақтау ұйымдарының штат-
тық нормативтеріне енгізі-
леді, мұндай әрекеттер ден-
саулық сақтаудың өңірлік 
ұйымдарындағы дәрігерлік 
кадрлардың жетіспеушілі-
гін төмендетуге мүмкіндік 
берді.

Жинақталған баяндамада 
көрсетілген 2017 жылғы 
ҰАТ  қатысушыларының 
ұсынымдарын орындау 
туралы ұсынылған ақпартты 
талдау нәтижесінде мемле-
кеттік органдармен алдын 
ала барулар нәтижелері 
бойынша ескертулер мен 
ұсынымдарды орындаудың 
оң динамикасы туралы 
бекітуге болады.

Адам құқықтары 
бойынша уәкілетті орган 
өз құзыретінің шеңберінде 
уәкілетті мемлекеттік орган-
дарға азаматтардың өті-

ніштерінде мазмұндалған 
фактілер бойынша сұра-
уларды жіберген. Түскен 
шағымдар әрқашан растау 
таба бермеді, алайда бір-
неше жайттар бойынша 
сотқа дейінгі тергеулер 
жүргізілген, бірнеше сарап-
тамалар тағайындалған.

Есептік жыл ішінде арна-
улы барулар нәтижелері 
бойынша материалдар тек-
серіс өткізу үшін уәкілетті 
органдарға берілді. Кей-
бір жағдайларда арнаулы 
барулар нәтижелері жабық 
ұйымдар қызметкерле-
рін тәртіптік жауапкерші-
лікке тартуға алып келген. 
Осылайша арнаулы барулар 
нәтижелері бойынша қатаң 
тәртіптік жауапкершілікке 
Алматы облысы бойынша 
ҚАЖД бірнеше қызметке-
рлері тартылды.

Ағымдағы заңна-
маға сәйкес ҰАТ  қатысу-
шыларының қызметін 
жүзеге асыруына арала-
суға тыйым салынған. ҰАТ  
өз қызметін 2014 жылдан 
бастап жүзеге асырылуына 
қарамастан ҰАТ  қызме-
тіне кедергі жасау фактілері 
жалғасуда. Осылайша 2018 
жылы ҰАТ  қатысушылары 
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Астана қ., Қостанай және 
Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша құқық қорғау 
органдары мекемелері 
қызметкерлерінің тара-
пынан азаптаудың алдын 
алу саласындағы Қазақстан 
Республикасының ұлттық 
заңнамасы нормалары 
туралы соңғы өзгерістерді 
білмеуіне байланысты 
жолыққан. ҰАТ  қатысу-
шыларының қызметіне 
кедергі келтіру Қазақстан 
Республикасының әкімшілік 
құқықтық бұзушылықтар 
туралы кодексінің шеңбе-
рінде тиісті жауапкерші-
лікке алып келетіндігіне 
назар аударған жөн.

Адам құқықтары туралы 
уәкілетті орган мен оның 
мекемелері құқықтықты 
қорғау механизмі ретінде 
ҰАТ  қатысушыларының 
кәсіби машықтары мен білі-
мін арттыруға бағытталған 
оқыту үшін жобаларды 
жүзеге асыруда. 

2018 жыл ішінде Еуро-
падағы Қауіпсіздік және 
Ынтымақтастық Ұйымы 
(ЕҚЫҰ), Адам құқықтары 
жөніндегі Жоғарғы комис-
сар басқармасы (АҚЖЖКБ), 
Еуропа одағы, PRI секілді 

халықаралық ұйымдарды 
тарта отырып, халықа-
ралық сарапшылардың 
қатысуымен оның жаңа 
қатысушылары үшін ҰАТ  
жұмысқа қабілеттілігінің 
практикалық сұрақтары 
бойынша жаттығулар 
өткізілген. Жаттықтыру 
ҰАТ  жұмысқа қабілетті-
лігі сұрақтары бойынша 
кіріспе курстан тұрады. Курс 
барысында алдын ала бару-
ларға дайындыққа, бару-
ларды өткізуге, барулар 
нәтижелері бойынша есеп-
терді әзірлеуге, сонымен 
бірге топ мүшелері арасын-
дағы міндеттемелерді бөлу 
маңыздылығына көңіл 
бөледі.

Сонымен бірге 2018 
жылғы шілде айында Азап-
таудың алдын алу бойынша 
еуропалық комитеттің 
президенті, халықаралық 
сарапшы М. Гнатовскийдің 
қатысуымен пенитенциар-
лық ұйымдарды бақылау 
бойынша үшкүндік жаттығу 
өткізілген.

Женева қаласында 2018 
жылғы қыркүйекте БҰҰ сес-
сияларының шеңберінде 
Адам құқықтары бойынша 
уәкілетті орган мен ҰАТ  
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Үйлестіру одағы бірлесе 
отырып, БҰҰ бөлімшелері 
мен басқа халықаралық 
ұйымдар кезінде Қаза-
қстанның тұрақты өкілдері-
нің қолдауымен Қазақстан-
дағы Ұлттық алдын алу тетігі 
қызметімен халықаралық 
қоғамдастыққа жеткізу үшін 
сайд-ивент өткізді.

2018 жылы «Ұлттық 
құқықты қорғау мекеме-
лері мен ҰАТ -ның бірле-
скен талпыныстарымен 
азаптаулардың алдын 
алу» ҰАТ  Екінші форумы 
өткізілді. Екінші форумды 
өткізу барысында 2017 
жылы орындалған алдын 
алу барулардың нәтиже-
лері бойынша ҰАТ  қатысу-
шыларына жыл сайынғы 
жинақталған баяндама 
ұсынылған. Іс-шараға мем-
лекеттік органдардың 
қызметкерлері мен Қаза-
қстанның ҰАТ  барлық 
қатысушылары қатысқан. 
Сонымен бірге Азаптаулар-
дың алдын алу бойынша 
БҰҰ Кіші комитеттің мүшесі, 
Ұлттық құқықтық қорғау 
ұйымдарының Азия-Тынық 
мұхиттық форум өкіл-
дері, Словения Омбуд-
смен кеңсесінің, Орталық 

Азия мемлекеттері мен 
Ресей Федерациясының 
ҰҚҚМ қызметкерлері 
шақырылған. Форумның 
негізгі сәтіне еліміздің 
жабық ұйымдарындағы 
азаптаулардың алдын 
алу сұрақтарын талқылау 
мақсатында мемлекет-
тік органдары өкілдерінің 
қатысуымен үкіметтік емес 
және азаматтық сектор 
өкілдерімен бірегей үсте-
ліне кездесулер мен ашық 
диалог мүмкіндігі жатады. 
Үйлестіру кеңесі мүшелері 
мен халықаралық сарапшы 
форумының шеңберінде 
ҰАТ  қызметінің өзекті 
сұрақтары бойынша қатысу-
шылар үшін мастер-клас-
стар өткізілген. Іс-шараны 
Қазақстан Республикасын-
дағы Омбудсменнің кеңсесі 
Еуропадағы Қауіпсіз-
дік және Ынтымақтастық 
Ұйымы (ЕҚЫҰ), Еуропа 
одағы, Адам құқықтары 
жөніндегі Жоғарғы комис-
сар басқармасы (АҚЖЖКБ), 
БҰҰ Даму бағдарламасы, 
Астана қаласындағы ЕҚЫҰ  
бағдарламалар кеңсесінің, 
Қазақстандағы  UNICEF БҰҰ 
Балалар қоры өкілдігінің, 
Орталық Азиядағы Penal 
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Reform International (PRI) 
Өңірлік өкілдігінің қолда-
уымен  ұйымдастырды. 

Бұған қоса 2018 жыл-
дың ішінде қазіргі сәтте 
ҚР Парламент Сенатының 
қарауындағы «Қазақстан 
Республикасының кей-
бiр заңнамалық актiлерiне 
бала құқықтарын қорғау 
бойынша функцияларды 
жүзеге асыратын ұйым-
дардың қызметімен бай-
ланысты мәселелерi 
бойынша өзгерiстер мен 
толықтырулар енгiзу 
туралы» ҚР Заңының 
жобаларын мақұлдау 
бойынша жұмыс жалғасуда. 
Жоғарыда көрсетілген заң 
жобасы шеңберінде ұлт-
тық алдын алу тетігі қатысу-
шыларына жетім балаларға 
және ата-анасының қара-
уынсыз қалған балалар үшін 
білім ұйымдарына, арнаулы 
білім беру ұйымдарына, 
девиантты қылықты 
және ұстаудың ерекше 
режимі қарастырылған 
балалар үшін білім беру 
ұйымдарына, әлеуметтік 
орталықтар мен отбасы мен 
балаларға көмек көрсету 
қызметіне бару мүмкіндігі 
кеңейтілетін болады.

2018 жылғы 25 жел-
тоқсанда Үйлестіру кеңесі 
мү ше лерінің ше ші мімен 
(іріктеуге қатысқан 179
кандидаттыңішінен) 2019-
2020 жылдар ға арналған 
ҰАТ  109 қатысушысы таң-
далынған. Батыс Қазақстан 
облысы бойынша ҰАТ  
қатысушыларының құрамы 
бойынша қосымша іріктеу 
жүргізілген. Іріктеуге 116 
адам қатысқан, ҰАТ  қатысу-
шыларының ішінде 56% 
әйелдер және 44% ерлер. 
2019-2020 жылдар ішінде 
ҰАТ  қатысушыларының 
жалпы құрамы алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 
31%-ға жаңартылған.

Ұлттық алдын алу тетігінің 
қызметі республикалық 
бюджет есебінен қамта-
масыз етілген. Бюджеттік 
қаражат ҰАТ  қатысушылар-
дың алдын алу барулары 
бойынша шығындарды өтеу 
үшін ғана пайдаланылады 
және басқа мақсаттарға 
пайдаланылмайды.

2018 жылға бөлінген 55,2 
миллион теңге мөлшерін-
дегі қаражаттың  99,9 % 
меңгерілген.



ҚР ІІМ ҚАЖК түзеу 
мекемелеріндегі 
сотталғандардың 
құқықтары
Дайындаған: 
Айтенов Ғабит Абдрахманұлы
Түменова Бақыт Ниязбекқызы
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2014 жылдан бастап 
Қазақстанда қатыгез және 
адамның ар-намысын

қорлайтын әрекеттер 
мен жазалау түрлерінің 
алдын алу бойынша ҰАТ  
жұмыс істеуде. ҚР-дағы 
адам құқықтары бойынша 
уәкілетті органның бекі-
тілген жоспары бойынша 
алдын ала барулар жүр-
гізіледі және ҰАТ  қатысу-
шылары олардың құзырет-
тері бойынша мемлекеттік 
үкіметтің түрлі органдарына 
қорытындылар мен 
ұсынымдары бар меке-
мелер бойынша есеп әзі-
рленеді. Азаптау деген 
не екендігі туралы түсінік 
бойынша айырмашық бар 
секілді пікір қалыптасады. 
ҰАТ  қатысушыларының ол 
туралы түсінігі мен мемле-
кеттік органдар өздерінің 
әрекетсіздігі немесе азап-
тауға қатысты өтініштерді 
қарастыру бойынша іс-ша-
ралар бір-бірінен ерекше-
ленеді. Ең алдымен, бізге 
азаптау дегеніміз не екен-
дігі туралы бірдей түсінік-
теме болуы қажет деп есеп-
тейміз.

Қазақстан Респу-
бликасының Консти-
туциясының 1-бабына 
сәйкес Қазақстан Респу-
бликасы өзін демократи-
ялық, зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік мемле-
кет ретінде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы 
- адам және адамның өмірі, 
құқықтары мен бостан-
дықтары, яғни осылайша 
азаптаудан босату 
қарастырылған. Қазақстан 
Республикасының Консти-
туциясының 17-бабының 
2-бөлігіне сәйкес ешкімді 
азаптауға, оған зор-
лық-зомбылық жасауға, 
басқадай қатыгездік немесе 
адамдық қадір-қасиетін 
қорлайтындай жәбір көр-
сетуге не жазалауға бол-
майды. Қазақстан Респу-
бликасы ратификациялаған 
Азаптауға қарсы БҰҰ Кон-
венцияның 2-бабының 
2-бөлігіне сәйкес қан-
дай да бір соғыс жағдайы 
немесе соғыс қаупі, ішкі 
саяси тұрақсыздық немесе 
кез-келген басқа да төтенше 
жағдай сияқты ерекше 
жағдайлар азаптаулардың 
ақтауы бола алмайды. Қаза-
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қстан Республикасы рати-
фикациялаған ҚР Конститу-
циясына сәйкес (4-бабының 
3-бөлігі) халықаралық 
шарт оның заңдарының 
алдында басымдылыққа 
ие. Осылайша азаптаудан 
бостандық абсолютті құқық 
болып саналады және 
еркіндікке жатады және 
азаптауды пайдалануға 
негізделген жағдайлар бол-
мауы тиіс.

Азаптауға қарсы БҰҰ 
Конвенцияның 12-бабына 
сәйкес әрбір Қатысушы 
мемлекет өзінің заңдық 
құзырындағы кез кел-
ген аумақта азаптау қол-
данылды деп болжауға 
жеткілікті негіздер болған 
кезде өзінің құзыретті 
органдарының жылдам 
және әділ тергеу жүргізуін 
қамтамасыз етеді.

Азаптауға қарсы БҰҰ 
Конвенцияның 13-бабына 
сәйкес әрбір Қатысушы 
мемлекет осы Мемлекет-
тің заңдық құзырындағы 
кез келген аумақта азапта-
уларға ұшырадым деп сен-
дірген кез келген адамға 
осы Мемлекеттің құзыретті 
биліктеріне шағым көр-

сету және олардың мұн-
дай шағымды тез және әділ 
қарауы құқығын қамта-
масыз етеді. Талапкер мен 
куәгерлерді шағымы немесе 
кез келген куәгерлік жауап-
тарға байланысты нашар 
қарым-қатынас жасаудың 
немесе қорқытудың кез 
келген түрлерінен қорғауды 
қамтамасыз ету үшін шара 
қолданылады.

Азаптауға қарсы кон-
венцияның Факультативтік 
хаттамасының 21-бабының 
1-бөлігіне сәйкес ешбір 
орган немесе лауазымды 
тұлға ұлттық алдын алу теті-
гіне кез келген ақпаратты 
таратқаны үшін кез келген 
тұлғаға немесе ұйымдарға 
қатысты кез келген санк-
цияны тағайындауы, қол-
дануы, рұқсат етуі немесе 
жол беруі мүмкін емес, бұл 
шын немесе жалған болса 
да ешбір мұндай адамға 
немесе ұйымға қандай 
да бір өзге үлгіде қысым 
жасалмайды.

Біз қарастырған ҰАТ  
қатысушылары қыл-
мыстық-атқарушы жүйесі 
ұйымдары бойынша есеп-
тер Қазақстан Республи-
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касын және Азаптауға қарсы 
БҰҰ Конвенциясының 12 
және 13-баптарын,  Азап-
тауға қарсы конвенци-
яның Факультативтік хат-
тамасының 21-бабының 
1-бөлігін сақтамағандығы 
туралы көрсетеді және сол 
туралы осы баяндамада 
толығырақ сипатталған.

ҚР ІІМ ҚАЖК түзеу 
мекемелеріндегі 
сотталғандардың 
жағдайы.

2018 жылғы қаңтар 
айынан бастап жел-
тоқсанға дейінгі кезең 
ішінде келесі түзеу меке-
мелеріне 21 арнаулы 
бару өткізілді:

1. Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «ЗК-169/5 меке-
месі»  – 23.01.2018 ж., 
25.01.2018 ж.; 

2. Қостанай облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «УК-161/11» РММ 
– 25.01.2018ж.;

3. Павлодар облысы 
бойынша ҚАЖ департа-

менті «АП-162/2 меке-
месі» – 25.01.2018 ж.;

4. Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша ҚАЖ 
департаменті «ЕС-164/3 
мекеме» – 30.01.2018 ж.;

5. Қарағанды облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «АК-159/11» РММ 
– 07.02.2018 ж.;

6. Қарағанды облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «АК-159/17» РММ 
– 07.02.2018 ж.;

7. Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша ҚАЖ 
департаменті «ЕС-164/9 
мекемесі» – 10.02.2018 ж.;

8. Ақмола облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «ЕЦ 166/24 меке-
месі» РММ – 13.02.2018 ж.;

9. Павлодар облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «АП-162/3 меке-
месі» РММ – 14.02.2018 ж.;

10. Қостанай облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «УК 161/2» РММ 
– 20.02.2018 ж.;
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11. Алматы облысы 
бойынша ҚАЖ депар-
таменті «ЛА - 155/14 
мекемесі» РММ – 
21.02.2018 ж.;

12. Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «ЗК-169/4 меке-
месі» РММ – 26.02.2018 
ж.;

13.  Павлодар облысы 
бойынша ҚАЖ комитеті 
«АП-162/4 мекемесі» РГ 
– 02.03.2018 ж.;

14. Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша ҚАЖ 
департаменті 167/10 Т/Б 
– 02.03.2018 ж.;

15. Астана қ. бойынша «ЕЦ-
166/5 мекемесі» РММ – 
17.03. 2018 ж.;

16. Қостанай облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «УК 161/4» РММ 
– 27.03.2018 ж.;

17.  Алматы қ. бойынша 
«ЛА -155/6» ММ – 
28.03.2018 ж.;

18. Қарағанды облысы 
бойынша ҚАЖ депар-
таменті «АК-159/7 

мекеме» РММ – 
29.03.2018 ж.;

19. Қарағанды облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «АК-159/20» РММ 
– 29.03.2018 ж.;

20. Маңғыстау облысы 
бойынша ҚАЖ департа-
менті «ГМ 172/8» РММ 
– 30.03.2018 ж.

Жоғарыда көрсетіл-
ген ТМ-не барулар туралы 
есептер жағдайды алдыңғы 
жылдармен салыстыруға 
мүмкіндік береді және 
жазалау жүйесінде еле-
улі емес өзгерістердің 
орын алғандығын көрсе-
теді. Барыларды бақылау 
көптеген түзеу мекемеле-
рінде ескірген материал-
дық базаның бар екен-
дігін және бөлімшелерді 
кадрлық құрам толық емес 
екендігін де көрсетеді. 
Мысалы, ЕЦ-166/5 меке-
месінде бару барысында 
13, ал Маңғыстау облысы 
бойынша ММ-172/8 
бойынша 8, ал Қарағанды 
облысы бойынша АК-159/20 
РММ-да 7 ашық бос орын 
бар екендігі анықталды.
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Алдын алу бару 
барысында сонымен бірге 
түзеу мекемелеріндегі 
санитарлық-гигиеналық 
жағдайлар зерттелген және 
барлық мекемелердегі 
санитарлық-гигиеналық 
жағдайлар жалпы қанағат-
танарлық деңгейде екенді-
гін көрсеткен.
Еуропалық пенитен-

циарлық қағидаттардың
2-бөлігінесәйкес:
- 19.3-тармақ. Сот-

талғандарда гигиена
талаптарынажауапбере-
тін және жалғыздықта
болуға мүмкіндік беретін
санитарлық құрылғыларға
үздіксіз қол жеткізу мүм-
кіндігіболуытиіс.

- 19.04-тармақ. Ванна 
мен душ бөлмелері әрбір 
сотталғандардың мүмкін-
дігінше апта сайын, яғни 
аптасына кемінде 2 рет тиі-
сті климатқа сәйкес темпе-
ратура бойынша пайдала-
нуға жеткілікті болуы тиіс.

Алматы облысы 
бойынша ЛА-155/14 меке-
месінде дәретханалар бар-
лық барақтардың қасында 
орналасқан. Дәретханалар-
дың жағдайын сөзбен түсін-

діру қиын. Адам төзгізсіз 
сасық иісті бірнеше метрден 
сезуге болады, ал санитар-
лық түйіннің ғимаратында 
құсу рефлексінсіз болу тіп-
тен мүмкін емес. Сотталған-
дар дәретке осындай жағ-
дайларда баруға мәжбүр. 
Және осы факт кемінде 
сотталғандармен қатыгез 
және адамның ар-намысын 
қорлайтын әрекетті білдір-
еді және бұған қоса дәрет-
хананың мұндай жағдайы 
жаппай жұқпалы ауру-
ларға алып келуі ықтимал. 
Адамды уәкілетті орган 
шешімінің негізінде қоғам-
нан оқшаулау арқылы 
мемлекет оның денса-
улығының сақталу мүм-
кіндігін өзіне алады. Мем-
лекет бас бостандығынан 
айыру орындарындағы 
тұлғаларды ұстаудың мини-
малды тиісті шарттарын 
сақтауға міндетті. Барлық 
тесіктер нәжіске толы және 
дәретке баратын жер жоқ. 
Ағызу кейбір қатарға шланг 
жүргізілген бөтелкелерден 
(пластик сыйымдылықтар-
дан) Генуя ыдысына су құю 
арқылы жүргізіледі. Жаңа 
ыдыстарды орнатуға және 



ЖИНАҚТАЛҒАН БАЯНДАМА22

қосалқы бөлшектерді алуға, 
мекем басшылығының 
сөзіне сүйенсек, қаражат 
жоқ. Тазартқыш машина-
ларға қажетті бензинге 
де ақша жоқ. Жағдай бар, 
ақша жоқ, мемлекеттік 
бюджеттен бөлінген ақша-
лай қаражатты рационалды 
пайдалану туралы мәсе-
лені қарастыру қажетті-
лігі туындайды. Сотталған-
дардың сөзіне сүйенсек, 
сотталғандарға пластик 
қаптарға дәретке баруды 
ұсынады. Егер сотталған-
дар көрші отрядтың дәрет-
ханасына баруға талпыныс 
жасаса, оларға күзетшілер 
қару-жарақпен қоқан лоқы 
көрсететіндігін айтқан. 
Осы мекемедегі дәретха-
налар жұқпалы аурулар-
дың таралу көзіне жатады. 
Осыған байланысты толық 
тексерісті өткізуге уәкілетті 
жеке тәуелсіз комиссияны 
құру қажеттілігі бар.

Жергілікті телімдегі ЖД 
158/4 мекемесінде шама-
мен 150-160 сотталғандарға 
6 дәретхана, су құбыры бар 
9 кран бар. Шұңғылша гра-
ниттен дәретханалар орна-
ласқан ғимаратқа қарай 

салынған. Шұңғылшаның 
мұндай құрылымы жуыну 
үшін аса ыңғайлы емес. 
Шұңғылшаның жоғары 
бөлігінен аққан су төменде 
жуынып жатқан сотталған-
дарға қарай ағады. Су аға-
тын әрбір кранға кір суды 
ағызуға арналған жеке 
шұңғылшаны орнату қажет. 
Жергілікті телімдерде орна-
ласқан ЖД 158/2 мекеме-
сіндегі дәретханалармен 
жағдай ұқсас. Барлық 
құрал-жабдық ескірген 
және жөндеуді талап етеді.

ЕЦ-166/5 мекемесінде 
сотталғандардың көп бөлігі 
демалатын жатын бөл-
мелерінде қол жуғыштар 
мен санитарлық түйіндер 
жеткіліксіз, сол себептен 
сотталғандар таңғы сағат-
тарда гигиеналық рәсім-
дерді жүргізіп үлгермейді. 
Қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемемелері ғимараттары 
үшін жиһаздың, құрал-сай-
манның және құрал-жа-
бдықтың орналасқан № 
15 қалыпты нормасына 
сәйкес 10 адамға 1 кран 
қарастырылған. Мысалы, 
57 адамнан тұратын №5 
отрядта 3 унитаз бен 2 
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жуғыш қарастырылған 
1 дәретхана ғана бар. 
Ғимараттарды сотталған-
дар жинайды. Ғимаратты 
жинауды, желдетуді, ауа 
температурасын бақылау 
отряд бойынша кезек-
шіге жүктелген. Бұл ретте 
«Бас бостандығы шекте-
улі азаматтарға, сондай-ақ 
сот үкімі бойынша жаза-
сын бас бостандығынан 
айыру орындарында өтеп 
жүрген, арнайы мекеме-
лерге орналастырылған 
адамдарға медициналық 
көмек көрсету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2015 жылғы 
7 сәуірдегі № 314 бұй-
рығына өзгерістерді енгізу 
туралы 2017 жылғы 2 қара-
шадағы ҚР ІІМ № 728 бұй-
рығының 47-бабына сәйкес 
төтеншежәнетолыққауі-
псізмекемелердефельдшер
корпус бойынша бақылау-
шымен бірлесіп, мекемеде
ұсталатын адамдарды
серуендеуге немесе сани-
тарлық өңдеуге шығарған
уақытта камераларды
аралау арқылы олардың
санитарлық жай-күйін күн

сайынтексереді. Сотталған-
дардың сөзіне сүйенсек, 
аталған норма сақталын-
байды, күн сайынғы тексе-
рулер жүргізілмейді, ғима-
раттың тазалығын және 
желдетуін бақылау сот-
талғандардың өзіне жүктел-
ген. Бұл Нельсон Мандела 
ережелерін (2015 ж.) (№35) 
бұзады: «дәрігер немесе
денсаулық сақтау жөнін-
дегі құзыреттімемлекет-
тік орган инспекцияны
тұрақты негізде жүзеге
асыруға жәнетүрмемеке-
месініңдиректорынабаян-
дауға міндетті». Бұған 
қоса ҰАТ  қатысушылары 
жуылған заттар отряд каме-
раларында кептірілетіндігін 
байқаған. Сотталғандардың 
сөзіне сүйенсек, заттарды 
кептіруге арналған орын 
жоқ және олар заттарын 
камераларда кептіруге 
міндетті, осылайша каме-
раларда аса ылғалдылық 
бар. Бұған қоса кейбір 
түзеу мекемелеріндегі сот-
талғандар жеке пайдалану 
құралдары (тіс қылшағы, 
тіс пастасы, сабын, дәрет-
хана қағазы) жоқ екендігін 
айтқан. Қыс мезгілінде күн 
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сайын жуыну үшін ыстық 
сумен қамтамасыз ету 
қажет.

Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖД ЗК-169/5 
мекемесінде тамақтандыру 
шарттарын сақтамауы сот-
талғандардың денсаулық 
жағдайын нашарлауына 
қатысты қауіпті растайды. 
Жеке қабылдауға жазылған 
53 сотталғандардың іші-
нен 19 сотталған тамақтану 
бойынша шағым келтірген. 
Атап айтқанда камераларда 
ішуге арналған ыстық қай-
натылған судың болмауы, 
қант белгіленген нормаға 
сәйкес берілмейді, компот 
пен сүт анда-санда бері-
леді, аптасына 3 күн жұмыс 
істейтін дүкендегі тауардың 
ассортименті нашар, соус, 
майонез, бал, консервілен-
ген ботқалар, ет және өсім-
дік (жеміс-жидек, көкөніс) 
консервілері, шұжық өнім-
дері, шошқа майы, ірім-
шік, көкөніс, жеміс-жидек, 
жануар және өсімдік майы 
жоқ, осылайша Қазақстан
Республикасы Ішкі істер
министрінің 2014 жылғы
17қарашадағы№819бұй-
рығымен бекітілген  (2016

жылғы31тамыздағыөзге-
рістермен)сотталғандар-
дардың өздерiнде болуға,
сауқаттар, сәлемдемелер
мен бандерольдер арқылы
және мекемелердің дүкен-
дерiнен сатып алуға рұқ-
сатетiлетiнзаттармен
нәрселердің тізбесі көр-
сетілген Қылмыстық-а-
тқару жүйесі мекемеле-
рінің iшкi тәртiптеме
қағидаларының 8-қосым-
шасын, сонымен бірге
1-Параграфтың 44-тар-
мағын «Сотталғандарға
тамақ өнiмдерiн және
бiрiншi кезекте қажетті
заттарды сату үшiн
мекемелерде демалыс
және мереке күндерiн
қоспағанда, күн сайын
жұмыс істейтін дүкендер
ұйымдастырылады» бұзу-
шылық болып табылады.. 
Бұған қоса аталған меке-
меде 25 сотталғандардан 
медициналық қызмет көр-
сету нормаларының сақтал-
мауына шағым түскен, 
олардың ішінде медици-
налық қызметкерлермен 
медициналық қызмет-
терді уақытында көрсетпеу, 
медициналық қызмет-



ЖИНАҚТАЛҒАН БАЯНДАМА 25

керлер штатының толық 
жинақталмауы, қосымша 
медициналық қызметтерді 
көрсету, кепілдендірілген 
тегін медициналық көмекті 
көрсету тізіліміне кірмей-
тін дәрі-дәрмектермен 
жабдықтау.

ЖД 158/7 мекемесінде 
сотталғандар мәзірде 
жеміс-жидектің, балықтың, 
сары майдың, айранның жоқ 
екендігіне, сонымен бірге 
нанның нашар сапасына 
шағым келтірген. Олар ет 
пен нан сотталғандардың 
үстеліне толық мөлшерде 
түспейтіндігін хабарлаған. 
ҰАТ  қатысушылар барудың 
бірінші күнінде бекітілген 
мәзір бойынша берілуі тиіс 
түскі асқа қияр мен қыза-
нақтан салат қойылмаған-
дығын анықтады. Мекеме 
бастығы сотталғандар кешкі 
мезгілдегі мәзірге тек қана 
бір тағам қарастырылған-
дықтан, кешкі асқа салат 
сұрағандығын айтты. Сон-
дай-ақ ол салат сотталған-
дарға кешке беріледі деп 
мәлімдеді. Алайда ҰАТ  
қатысушылары екінші күні 
бару кезінде сотталған-
дар салатты алмаған-

дығын анықтаған. Мекеме 
басшылығы ҰАТ  қатысу-
шылары көкөністің меке-
меге түскендігіне сендір-
уге тырысты. Дәлелдеме 
ретінде жүкқұжатты 
ұсынған, алайда мемлекет-
тік мекеме қызметкерлері 
20 кг. көкөністі қабыл-
дау-тапсыру актісін таба 
алмаған. Одан кейін олар 
көкөністің сотталғандар-
дың үстелге берілмегенді-
гін және тіптен мемлекеттік 
мекемеге жеткізілмегенді-
гін мойындаған.

Сотталғандардың үсте-
ліне бекітілген мәзір 
бойынша күріш ботқасы 
қарасты рылғанымен күріш-
тің болмауына байланысты 
арпа ботқасы берілгендігін 
атап көрсеткен жөн.

Әрбір сотталғанға бір 
тәулік ішінде 650 гр. нан 
тиесілі. Ірі үгінді қара ұннан 
нан 700 гр. құрайды. ҰАТ  
қатысушылары нанды 
өлшегенде нанның салмағы 
520 гр. екендігін анықтаған. 
Бір бөлке нанды 4 бөлікке 
бөлген, оның үш бөлігі 
сотталғандарға бір тәу-
лік ішінде (таңғы ас, түскі 
ас, кешкі ас) бір тамақтану 
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кезінде бір бөліктен беріл-
ген. Берілуі тиіс 650 гр. 
орнына 390 гр. берілген. 
Тәулік сайын сотталған-
дар 260 гр. аз нан алған. 
Нан «Еңбек» РМК УЖД 
158/2 мекемесінде пісіріліп, 
УЖД 158/7 жеткізілетінді-
гін түсіндірген. УЖД 158/7 
бастығының сөзіне сүйен-
сек, сотталғандар оларға 
нормаға сәйкес берілген 
нанды жемейтіндігі, сол 
себептен нанның қалдығын 
кептіріп, сотталғандарға 
кешкі мезгілде шай ішу үшін 
берілетіндігі туралы айтқан. 
Алайда сотталғандар нан 
қалмайтындығы туралы 
айтқан. ҰАТ  қатысушылары 
қалдықтар салынатын 
шелектер тексерген және 
тексеру нәтижесі бойынша 
шелекте нан қалдықтары 
болмаған. Осылайша ұлт-
тық алдын алу тетігі қатысу-
шылары сыбайлас жемқор-
лық құқық бұзушылық 
белгілерін анықтаған. Бұған 
қоса нан сапасы нашар 
және ол пісіру стандарт-
тарына сәйкес келмейтіндігі 
анықталды. Бірнеше жыл 
бұрын нанның сапасына 
қатысты шағымдар көп 

болған, алайда прокура-
тураның араласуынан 
кейін нанды сапалы пісіре 
бастаған. Қазіргі сәтте 
жағдай қайталануда. ҚР 
ІІМ ҚАЖК «Еңбек» РМК 
облыстар бойынша сот-
талғандар үшін жеткізетін 
өнімнің сапасын ерекше 
бақылауға алу қажет, яғни 
макарон бұйымдары мен 
бұйымның басқа түрлері 
тендер бойынша жеке 
фирмалар жеткізетін өнім 
сапасынан ерекшеленген.

Бауыры ауыратын және 
асқазан-ішек ауруларына 
шалдыққан сотталғандар 
диеталық тамақ түрлерінің 
жоқ екендігіне, аса майлы 
немесе аса ащы тамақ ішу 
салдарынан денсаулық 
жағдайының нашарлаған-
дығына шағым келтірген. 
ҚАЖ мекемелерінде ауру 
сотталғандар үшін диеталық 
тамақтану қарастырыл-
маған, қосымша тамақтану 
қарастырыған, алайда 
ол диеталық тамақтан-
дыру болып табылмайды. 
Алматы облысы бойынша 
ҚАЖД  ЛА - 155/14 меке-
месіндегі медициналық 
қызмет көрсетуге ерекше 
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назар аудару қажет, себебі 
ҰАТ  қатысушылары 
бақылау бару сәтінде 
медициналық санитарлық 
бөлімнің қызметкерлері кез 
келген жолмен жарақат пен 
ұру фактілерін жасыруға 
тырысқан. Сотталғандар-
дан медициналық санитар-
лық бөлімге ұру фактілерін 
тіркеуден бас тарту туралы 
шағымдар түскен. Медици-
налық қызметкерлер меди-
циналық көмекке мұқтаж 
сотталғандарға қорлайтын 
сөздерді айтады, медици-
налық этика мен деонтоло-
гия қағидаттары сақталын-
байды. АИТВ статусы бар 
сотталғандармен, мүгедек-
термен, қояншық және сел-
кілдек ұстамасы, созылмалы 
аурулары бар тұлғалармен 
жағдайды бақылауды арт-
тыру қажет. Бұған қоса 
үздіксіз емдеуді алу мүмкін-
дігіне қажетті дәрі-дәрмек 
талап етіледі, жоғарыда 
көрсетілген тұлғалардың 
тар мамандықтардағы дәрі-
герлерді (нейрохирург, 
эндокринолог, кардиолог 
және т.с.с.) қарап шығу және 
кеңес беруді және олар-
дың ұсынымдарын орын-

дауды қамтамасыз етеді. 
Сонымен бірге сотталған-
дар басқа тұлғалардан дене 
жарақаттарын алған кезде 
оларды уақытылы медици-
налық санитарлық бөлім-
дегі жарақат журналында 
тіркеу және жарақаттар 
(апта ішінде) жазылғанға 
дейін сот-медициналық 
куәландыруды жүргізу 
қажет. Сотталғандар меди-
циналық көмекке жүгінген 
кездегі артық әрекеттерге 
назар аудару қажет: отряд 
бастығының атына өтініш 
жазу, одан кейін мекеме 
бастығының визасын алу 
үшін бару қажет, содан 
кейін ғана сотталған дәрі-
герге баруы қажет, соның 
нәтижесінде медициналық 
көмек көрсетуге арналған 
уақыт жоғалады.  

«ЕЦ-166/5 мекемесі» 
РММ-да медициналық 
қызметтерді уақытылы көр-
сетпеу және олардың төмен 
сапасына көптеген шағым-
дар тіркелген. Мекеме-
нің барлық отрядтарында 
медициналық қызмет көр-
сетуге шағымдар түскен. 22 
сотталғандардан медици-
налық бөлім қызметкерле-
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ріне ауызша және жазбаша 
шағымдар түскен. Шағым-
дар негізінен олардың 
өтініштерінің қанағаттан-
дырылмайтындығына және 
дәрі-дәрмектер тиісті түрде 
берілмейтіндігіне қатысты 
болған.    

Қостанай облысы 
бойынша ҚАЖД «УК 161/4» 
РММ-ға бару сәтінде меди-
циналық бөлімде бұрын 
аудандық аурухананың жан 
сақтау бөлімінде болған екі 
сотталғандар болған. Сот-
талғандармен құпия тілдесу 
барысында сотталғандарды 
уландыру мен төрт сот-
талғандардың өлімі туралы 
қорытынды жасалынған. 
Бұл жолы сотталғандардан 
білікті медициналық көмек 
көрсетпеу туралы көптеген 
өтініштер түскен. ҰАТ  тобы 
өзінің бұрынғы ұсыным-
дарында медициналық 
санитарлық бөлімді білікті 
дәрігерлермен жабдықтау 
туралы тұрақты негізде 
жазғандығын атап көрсету 
қажет.

Мекеменің медициналық 
бөлімдері әкімшілік тара-
пынан құзыреті шектеулі, 
медициналық қызмет сот-

талғандарды оларға ауыр 
жұмыстан босату және 
мекеме басшылығының 
мақұлдауынсыз сотталған-
дарды жұмысқа тарту 
бойынша іс-шараларды 
қабылдамаған. Бұған қоса 
мекеме басшылығын 
мақұлдамастан сотталған-
дарды ДБҚ-ға жіберу және 
мүгедекті рәсімдеу үшін 
мамандандырылған ұйымға 
емдеуге уақытылы жіберу 
және протездеу бойынша 
сұрақ шешілмеген.

Мекемелерде мүмкін-
діктері шектеулі тұлғалар 
үшін жазаны өтеу шарт-
тары сақталынбайды. Арба-
мен жүретін мүгедектер, 
протездер, қозғалыс мүм-
кіндіктері жоқ адамдарды 
қозғалу үшін жағдайлары 
жоқ екінші қабатта орна-
ласқан. ЖД 158/4 мекеме-
сінің медициналық сани-
тралық бөлімінде аурулар 
үшін палаталар екінші 
қабатта орналасқан. Мұн-
дай жағдайларда мүмкіндік-
тері шектеулі тұлғалар таза 
ауада қыдыра алмайды.

ҚР ҚАК 115-бабының 
5-бөліміне сәйкес жүкті 
әйелдерге, бала емізетін 
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аналарға, кәмелетке тол-
мағандарға, сондай-ақ 
науқастар мен мүгедек-
терге жақсартылған тұрғын-
жай-тұрмыстық жағдайлар 
жасалады және тамақта-
нудың жоғарылатылған 
нормалары белгіленеді, 
алайда бұл талап мекеме-
лерде сақталынбайды.

ҚАЖ мекемесін ҚР 
ӘМ-ден ҚР ІІМ-ге бер-
геннен кейін мекеме-
лерде мүгедектерді ұстауға 
арналған жеке барақтарды 
біртіндеп жойған және олар 
басқа сотталғандармен 
бірлесе қамауда болады, ал 
ол біздің пікіріміз бойынша 
мүмкіндіктері шектеулі 
тұлғалардың құқықтарына 
нұқсан келтіруде.

ҚР заңнамасына сәй-
кес олардың құқықтарын 
қалпына келтіру қажет. 
Мүмкіндіктері шектеулі сот-
талғандар үшін моншада, 
жуынатын бөлмеде және 
жарақат алынуы ықтимал 
арнайы ұстағыштармен 
жабдықталмаған. Мүмкін-
діктері шектеулі тұлғаларды 
қауіпсіз ұстауға қажетті 
шарттар бойынша мүмкін-
діктері шектеулі сотталған-

дар ұстайтын барақтарды 
қайтару немесе жабдықтау 
қажет.

Жиі басқа мемлекеттер-
ден, оның ішінде Қырғыз 
Республикасынан келген 
сотталғандар жазаны ары 
қарай өтеу үшін қабылдан-
байды. УЖД 158/4 меке-
месінде арнайы алдын 
ала бару кезінде Қырғыз 
Республикасының 35 сот-
талған азаматы бар екен-
дігі анықталды, оның ішінде 
32 сотталғандар Қазақстан 
Республикасы Бас прокура-
турасы арқылы жазаны ары 
қарай тұрғылықты орны 
бойынша Қырғыз Респу-
бликасында ары қарай өтеу 
туралы өтінішхатпен жүгін-
ген, олардың ішінде 29 сот-
талғандардың өтінішхаты 
олар Қырғыз Республикасы 
мүддесіне нұқсан келті-
руі мүмкін деген мотивпен 
Қырғыз Республикасы Бас 
прокуратурамен мақұлдан-
баған.

ҰАТ  қатысушыларының 
ұсынымдары бойынша 
Қазақстан Республикасы 
мен Қырғыз Республи-
касындағы адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл арқылы 
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аталған мекемедегі Қырғыз 
Республикасының сотталған 
азаматтарының жартысы 
өз отанына жіберілген 
немесе олардың өтініш-
хаттары қарастырылғанға 
дейін шешімді күтуде. 
Бару барысында олардың, 
қалыптасқан жағдайға бай-
ланысты, ақы төленетін 
жұмысқа тартыла алмай-
тындығы және олар есеп-
теу шотын ашуы мүмкін 
емес екендігі анықталды, 
сол себептен сотталғандар 
арнайы дүкеннен тауар-
ларды сатып ала алмайды, 
мамандандырылған меди-
циналық емдеуді ала 
алмайды, туыстарымен 
тілдесу үшін арнайы так-
софондық карточкаларды 
(Қазақтелеком ұсынған) 
өздері сатып ала алмайды. 
Аталған қиындықтар, про-
блемалар ҚР азаматтарына 
және ҚР тұруға ықтиярхаты 
бар шетелдіктерге беріле-
тін ЖСН (жеке сәйкестен-
діру нөмірі) болмауына 
байланысты туындайды. 
Бұған қоса сотталғандар-
дың туыстарында басқа 
мемлекеттен мекеменің 
есептеу шотына ақшалай 

қаражатты аудару, сонымен 
бірге ерекше аурулары бар 
тұлғаларда тиісті емдеу 
шараларын алу мүмкіндігі 
жоқ. Сотталғандардың бірі 
Ж.У. әрекет ету мерзімі бір 
жылдан асып кеткен кар-
диостимуляторымен өмір 
сүреді. Оған аппаратты 
жедел ауыстыру қажет, 
ауыстырмаған жағдайда, 
сотталған қайтыс болуы 
ықтимал. Екі сотталғандар, 
атап айтқанда, Э.А. мен Р.Б. 
қант диабетіне ұшыраған 
және инсулинді талап етеді. 
Біздің ойымызша, бұл 
медициналық қызметтерді 
көрсету саласындағы ұлт-
тық заңнамадағы кемші-
ліктермен, сонымен бірге 
ұйымның медициналық 
бөлімдері  ҚР ІІМ ҚАЖК 
ұйымына бағынышты 
болуына байланысты. ҰАТ   
пікірі бойынша мекеменің 
медициналық бөлігін ҚР 
Денсаулық сақтау мини-
стрлігіне бағынуға берудің 
аса қажеттілігі бар. Сот-
талған Б.-мен байланысты 
жағдайды талқылауға 
тұралық. Ол 6 ай ішінде, 
оның туысқандары 83 000 
теңге мөлшерінде қаражат 
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жинап, Тараз қ. қалалық 
ауруханада операция 
жасағанға дейін азап шек-
кен. Сотталған шетелдіктер-
мен ШМБ-ны алу пробле-
масы тұр. Барлық сотталған 
шетелдіктер құны 2000, 3000 
теңгені құрайтын телефон 
байланыс карточкалары 
ұйым арқылы шоттарда 
ақшалай қаражат болған 
кезде ғана сатып алынатын-
дығын көрсеткен, ал шетел-
дік сотталған тұлғаларда 
мұндай мүмкіндіктер жоқ. 
Телефон карталарын (Қаза-
қтелеком) алудың жалғыз 
жолына туыстарымен кез-
десу жатады.

 Әдетте іздеу іс-шарасын 
өткізу кезінде сотталған-
дарға қатысты арнайы 
құралдар пайдаланылады, 
алайда мұндай фактілер 
сотталғандар жарақаттарын 
тіркеу журналында көрсе-
тілмейді. Осылайша 2018 
жылғы 21 сәуірдегі іс-шара 
барысында ЖД 158/4 меке-
месінде 12 сотталғандарға 
қатысты арнайы құрал (таяқ) 
пайдаланылған, аталған 
факт амбулаторлық картада, 
жарақаттарды тіркеу жур-
налында тіркелмеген және 

мұндай тұлғаларға меди-
циналық көмек көрсетілме-
ген. «Құқық қорғау қызметі 
туралы» Қазақстан Респу-
бликасының 2011 жылғы 
6 қаңтардағы Заңының 
62-бабының 4-тармағына 
сәйкес «атыс қаруын және 
өзге де қаруды, арнайы 
құралдарды, дене күшін 
қолданған кезде қызмет-
керлер жеке тұлғалардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, зардап шеккендерге 
шұғыл медициналық көмек 
көрсету үшін қажетті шара-
лар қолдануға міндетті». 

Арнайы құралдарды 
қолдануға ұшыраған сот-
талғандардың жарақат-
тану журналында және 
амбулаториялық карта-
ларында жазбалар жүзеге 
асырылмаған, дене жарақт-
тарының болуы туралы 
актілер жасалынбаған, 
прокуратура мен ішкі істер 
органдары сот-медици-
налық сараптаманы өткізу 
туралы қаулылар шығарыл-
маған, яғни ағымдағы «Бас 
бостандығы шектеулі аза-
маттарға, сондай-ақ сот 
үкімі бойынша жазасын 
бас бостандығынан айыру 
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орындарында өтеп жүрген, 
арнайы мекемелерге орна-
ластырылған адамдарға 
медициналық көмек көр-
сету қағидаларын»  (Қаза-
қстан Республикасы Ішкі 
істер министрінің 2015 
жылғы 7 сәуірдегі № 314 
бұйрығын қараңыз)  орын-
дауда өрескел бұзушылық 
орын алған. 154-тармаққа 
сәйкес мекемеде ұсталатын 
адамдарға дене жарақат-
тарын келтіру туралы фак-
тілер, сондай-ақ оларға 
дене жарақаттарын түсіру 
туралы шағыммен жүгін-
гендері туралы мекеме-
нің әкімшілігі прокуратура 
органдарына хабарлайды. 
Барлық фактілер осы Қағи-
даларға 18-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша 
жарақат жағдайларын тір-
кеу журналына тіркеледі. 
Бұған қоса дене жарақатын 
алған адамның шағымда-
нуы немесе шағымданда-
нушының денесінде дене 
жарақаттары анықталған 
кезде құрамында мекеме 
бастығының кезекші 
көмекшісі, жедел қызмет 
қызметкері және меди-
циналық қызметкері бар 

кезекші ауысым дене 
жарақаты туралы немесе 
өз-өзіне зақым келтіру 
туралы (куәландыру) акт 
толтырады. Және бұл ретте 
барлық дене жарақаттарын 
анықтау немесе шағымдану 
жағдайларында прокура-
тура, ішкі істер органдары 
сот-медициналық сарап-
тама тағайындау туралы 
қаулы шығарады.

Қызметкерлердің заңға 
қарсы әрекеттері, сонымен 
бірге мекеменің медици-
налық қызметкерлерінің 
әрекетсіздігі, оның ішінде 
2018 жылғы 21 сәуірдегі 
тінтуді жүргізген кезде сот-
талғандардың ғана емес, 
сонымен бірге қызметке-
рлердің жұқпалы жұқтыру 
қаупіне алып келеді. Мұн-
дай жағдайлар АИТВ 
инфекциясына шалдыққан 
сотталғандардың біреуінің 
басын жарған кезде орын 
алған. Оның қаны, басқа 
сотталғандар өз жарақат-
тарымен немесе ауызымен 
тиіп кетіуі мүмкін  еденге, 
тәртіптік изолятор ғима-
ратының қабырғаларына 
жұққан. АИТВ-инфекци-
ясы вирусын жұқтыру 
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адам денесінің қан мен 
жарақаттанған шырышты 
қабықтары арқылы болуы 
мүмкін екендігін ескере 
отырып, тәртіптік изоля-
торда азаптау орын алған 
кезде осындай жұқтыру 
қаупі мүмкін болды. Мұндай 
қауіп сонымен бірге тәртіп-
тік изоляторда тіс пастасы 
мен тіс қалшақтарын сақтау 
мен беру ережелерін бұзу, 
сонымен бірге сотталған-
дардан қырыну құралдарын 
алу мен оларды ары қарай 
тарату үшін бір жалпы 
пакетін жинау нәтижесінде 
туындайды. Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің 2009 
жылғы 4 желтоқсандағы 
№ 2018 қаулысымен бекі-
тілген Әлеуметтік мәні бар 
аурулардың және айнала-
дағылар үшін қауіп төндір-
етін аурулардың тізбесіне 
сәйкес адамның иммунитет 
тапшылығы вирусы қоз-
дыратын ауру және адам-
ның иммунитет тапшылығы 
вирусын тасымалдауыш 
қоршаған ортаға қауіп 
келтіретін аурулар тізіміне 
кіреді. АИТВ инфекциясын 
жұқтыру қаупі сонымен 
бірге медициналық қызмет-

керлермен немесе ұйым 
қызметкерлерімен кәсіби 
міндеттерін тиісті түрде 
орындамаған кезде пайда 
болады. ҚР ҚК 317-бабының 
5-тармағына сәйкес меди-
цина жұмыскерiнiң, сол 
сияқты халыққа тұрмыстық 
немесе өзге де қызмет көр-
сету ұйымы жұмыскерiнiң 
кәсiптік мiндеттерiне 
ұқыпсыз қарауы немесе 
адал қарамауы салдарынан 
үш жылға дейінгі мерзімге 
белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі 
бір қызметпен айналысу 
құқығынан айыра отырып, 
бес жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. Арнайы 
құралдарды пайдалануға 
ұшыраған және КТҒ-ға 
орналастырылған барлық 
сотталғандарда созыл-
малы аурулар жоқ екен-
дігі туралы қорытындылар 
шынайылыққа сәйкес кел-
мейді, себебі медициналық 
құжаттарға сәйкес барлық 
көрсетілген тұлғалар ұзақ 
мерзім ішінде созылмалы 
аурулармен ауырады.

Дәрігерлер медици-
налық құжаттардағы жаз-
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баларды ресми түрде 
жүргізеді, сотталғандарды 
қабылдау және өтініштерді 
тіркеу тәртібі бұзылады. 
Оның ішінде денсаулық 
жағдайына қатысты сот-
талғандардың шағымдары 
жоқ, жарақатты талқылауға 
мүмкіндік беретін жарақат 
нысаны, сипаты, мөлшері, 
олардың саны мен орна-
ласқан жерін сипатта-
майды. Әдетте істің фабу-
ласында жалпы терминдер 
пайдаланылады: «баспал-
дақтан құлады», «өзін өзі 
жарақаттады», «төбеле-
сті» және т.с.с. Осылайша 
олар жағдайды сотталған-
дарға қарсы шешеді. Құқық 
қорғау органдары мұн-
дай ақпаратты алғаннан 
кейін тергеу органдары 
істің шынайы жағдайларын 
анықтамайды.

Мекеменің медици-
налық бөлімінде Медици-
налық құжаттаманы есепке 
алу мен сақтау қағидат-
тары өрескел бұзылған. 
Оның ішінде сотталғандар-
дың амбулаторлық карта-
лары жалпыға қол жетімді 
орында сақталынады, қатаң 

есепке алу жоқ, сақтау мен 
беру қағидалары бұзылады.

Дәрігерлер де, мекеме 
қызметкерлері де өзінің 
лауазымды міндеттеріне 
қарамастан сотталғандарға, 
азаптау кезінде жарақат 
алғандарға, сонымен бірге 
ашаршылық жариялаған 
сотталған Б.А.-ға тиісті 
медициналық көмекті көр-
сетпеген.

Медициналық көмекті 
уақытылы көрсетпеуге, 
қажетті дәрі-дәрмектерді 
ұсынбауға, денсаулық жағ-
дайы туралы ақпараттың 
құпиялылығына қатысты 
сотталғандардың шағым-
дары расталған, яғни ҚР ҚАҚ  
117-бабы, «Ұлт денсаулығы 
туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Кодексі бұзылған.

Қызметкерлер тара-
пынан өзінің лауазымды 
міндеттерін өрескел бұзу-
шылық, мекеменің меди-
циналық санитарлық бөлімі 
жетекшісі мен қызмет-
керлерінің төмен кәсі-
пқойлығы, сонымен бірге 
азаптау салдарын жасыру 
себебінен мекем әкімшілі-
гімен жасырын сөз байласу 
орын алған.
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Жалпы ҰАТ  қатысу-
шыларының деректері 
бойынша УЖД 158\4 
мекемесін жалпы тінту 
барысында 12 сотталған-
дар қатыгез және адамның 
ар-намысын қорлайтын 
әрекеттерге ұшыраған. 

Адамның ар-намысын 
қорлайтын әрекеттердің 
тізімі:

▪ сотталғандардың бә -
ріне, сонымен қатар жеке 
тұлғаларға қатысты балағат 
сөздер;

▪ мағынасы жоқ әре-
кеттерді («Жүгір!», «Баста-
пқы позицияға!» секілді) 
әрекеттерді мәжбүрлі түрде 
қайталау;

▪ азаптау болып сана-
латын қолды шүйдеге 
қойып, басты түсіріп, 
ыңғайсыз позада ұзақ уақыт 
бойы отырғызуға мәжбү-
рлеу;

▪ толық шешінді-
ріп, көптеген адамдардың 
көзінше тізесін бүгуге мәж-
бүрлеу;

▪ сотталғандардың мүл -
кін ғимараттың еденіне 
тастап, оларды аяқпен тап-
тау арқылы азаптау;

▪ бірнеше сотталған-
дармен бір дәретхананы 
қолмен, зәрмен және сумен 
жібітілген матамен жуғызу;

▪ өзіне өзі балағат 
сөздерді айтқызуға мәжбү-
рлеу, 

▪ мекеме әкімшілігінен 
және қызметкерлерінен 
көп рет дауыстап мәжбүрлі 
түрде кешірім сұрау. 

Бұл ретте Қазақстан Рес-
публикасы Ішкі істер мини-
стрі 2014 жылғы 20 тамызда 
№ 536 бұйрықпен бекіт-
кен «Қылмыстық-атқару 
жүйесінің мекемелерінде 
ұсталатын адамдардың 
мінез-құлқына бақылау 
мен қадағалауды жүзеге 
асыру жөніндегі қызметті 
ұйымдастыру және қарап 
тексеру мен тінту жүргізу» 
қағидаларының 85-тармағы 
өрескел бұзылған. 

Аталған нормаға сәйкес 
толық тінту мынадай тәр-
тіпте жүргізіледі:

1) сотталғанға сақтауға 
және пайдалануға рұқсат 
етілмеген ақшаны, бағалы 
қағаздарды, сондай-ақ өзге 
заттарды, құжаттарды, киім-
дерді, бұйымдарды тапсыру, 
содан кейін бас киімін, киімі 
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мен аяқ киімін, ішкі киімге 
дейін шешу ұсынылады;

2) саусақтардың, аяқ-
тардың арасы, құлағы мен 
ауыз қуысы, сондай-ақ 
медициналық таңу мен про-
тездер тексеріледі. Протез-
дер мен таңуларды тексеру 
медицина қызметкерлері-
нің қатысуымен жүргізіледі;

3) сотталғанға тиесілі 
киім, бас киім, аяқ киім 
қаралады. Киімдегі жамау, 
тігіс, жаға және киімнің 
астарын басып көру арқылы 
тексереді. Қажет болған 
жағдайда киімнің жекеле-
ген жерлері бізбен тесіледі 
немесе жыртылады. Аяқ 
киімнің сыртқы және ішкі 
жағы қаралады және мін-
детті түрде бүгіліп тексері-
леді;

4) сондай-ақ ақша, 
есірткі заттарын және сот-
талғандарға сақтауға және 
пайдалануға рұқсат етіл-
меген басқа да заттарды, 
бұйымдарды және киім-
дерді тығуға ыңғайлы 
жамау, өкше, тігіс және 
басқа да орындар тексері-
леді.

Бұл ретте Қағидалар-
дың 85-тармағына сәй-

кес кез келген жағдайда 
толық тінту кезекші бөлімде 
немесе оған жақын жерде 
жабдықталған арнайы 
үй-жайда жүргізіледі, ал 
сотталғандарға жалпы тін-
тулер жүргізген кезде +10С 
жоғары болса тексеру жүр-
гізу орындарында жүргізі-
леді. Яғни сотталған тара-
пынан ашу кернеуге алып 
келетін ҚР заңнамасын 
өрескел бұзу фактілері 
орын алған.

Қатыгез және адамның 
ар-намысын қорлайтын 
әрекеттер мен жазалау 
түрлерінің тізімі:

▪ арнайы құралдарды 
пайдаланғаннан кейін 
медициналық көмекті көр-
сетпеу;

▪ ауырғанды түйсінуді 
қасақана арттыру үшін әдейі 
алдын ала жалаңаштанған 
дене бөлігін соғу және 
соққының рұқсат етілген 
санын елеулі түрде арттыра 
отырып (20 және одан көп 
соққы), сотталғандарды 
рәзеңке таяқтарын заңсыз 
соғу, бұл ретте әкімшіліктен 
қайта-қайта кешірім сұрату, 
өзіне өзін балағаттау;
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▪ есінен айырылғанға 
дейін басын көп рет суға 
түсіру;

▪ қолын шүйкеге 
қойғызып, басын төмен 
түсіртіп, ұзақ уақыт бойы 
отырғызу;

▪ қолды арқаға «қар-
лығаш» позасында бұрау, 
ұру, таяқ пен қолдарды пай-
далана отырып, 100 метрге 
жуық қашықтыққа ары-
бері басын төмен қаратып, 
қолын бұрап жүргізу.

Азаптауға душар болған 
сотталғандардың істері-
нің материалдарындағы 
жазаны өтеу режимінің 
бұзушылығы мен арнайы 
құралдарды пайдалану 
туралы актілердің мәтіндері 
сотталғандар мен қызмет-
керлердің әрекеттері бұр-
маланғандығы туралы 
тұжырым жасауға мүмкін-
дік береді. 

Дәлелдеме ретінде сот-
талғандардың қы лықта-
рының көшірмемен 
жазылған бірдей сипат-
тамасын (№34-37, №50, 
№52 актілерін қараңыз) 
пайдалануға болады. 
Сипаттамаға сәйкес сот-
талғандар ТМ әкімшілігінің 

мекенжайына камералық 
ғимараттар дәлізі арқылы 
балағат сөздерді қолданған 
және қарсылық білдір-
ген, атап айтқанда, қар-
сылық білдіріп, қабырғаға 
бастарын ұра бастаған. 
Олардың әрқайсысына 
«физикалық күш», «қолды 
бұрау» күрестің түрін пай-
даланылған. Бұл ретте сот-
талғандар «заңға қарсы 
әрекеттерін тоқтатпаған, 
құтыра бастаған, тыныштан-
дыру үшін «БРС» кісендерді 
кигізуге талпынған кезде 
кигізбеуге тырысқан, басын 
еденге және қабырғаға 
ұруға тырысқан». Бұл ретте 
ҚАЖ қызметкерлеріне 
сүйенсек, олар әрбір жағ-
дай бойынша «дауыстап 
және түсінікті түрде бір-
неше рет өздерінің заңға 
қарсы әрекеттерін тоқтату 
туралы ауызша түсіндір-
ген», ал айтқанды істемеген 
жағдайда, «арнайы құрал-
дар пайдаланатындығы 
туралы» айтқан. Мұндай 
ескертулерге сотталған-
дардың ешқайсысы бағын-
баған және қарсылық біл-
діруді жалғастырған. Және 
бұл ретте сотталғандардың 
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әрқайсысына «7-8 соққы» 
және «толық тыныштан-
дыру үшін» «БРС» кісен-
дерін кигізу талап етіл-
ген. Қарап шығу және 
қоса берілген суреттерге 
сәйкес соққының саны 
20-дан 40-50 соққыға дейін 
құраған, бұл ретте соққылар 
сотталғандардың басын, 
бетін еденге қыса отырып, 
алдын ала жалаңашталған 
дене бөліктеріне (бөксе 
және мықынның жоғары 
бөліктері) жасалынған. Бұл 
әрекеттер актілерде көрсе-
тілгенде сотталғандардың 
қарсылығын өтеуге немесе 
тыныштандыруға емес, 
жаза түрінде қолдану үшін 
бағытталған.

Сотталғандарды «қар-
лығыш» позасында екі 
қызметкер 100 метр 
бойынша алып келе 
жатқанда, олар аяқ астынан 
тәртіптік изолятор дәлі-
зіне келгенде босап шығуға 
тырысқан делінген, тәр-
тіптік изоляторда көптеген 
қызметкерлер тұрған жерде 
олар «қабырғаны басымен 
ұра бастағандығына» 
ешқандай түсініктеме жоқ. 
Қарсылықтың алдын алу 

үшін 100 метрден бастап 
сотталғандарды алып жүру 
келесі шарттар орындалса 
не үшін қажет болғандығы 
түсініксіз:  

а) ол жерде не болып 
жатқандығын барлық 
сотталғандар көрсе, 
б) бір орында тоқта-
тылуы тиіс. 
«Құқық қорғау қызметі 

туралы» Қазақстан Респу-
бликасының 2011 жылғы 
6 қаңтардағы № 380-IV 
Заңының 60-бабына сәй-
кес қызметкерлердің дене 
күшін, оның ішінде жауын-
герлік күрес тәсілдерін, сон-
дай-ақ арнаулы құралдарды, 
оның iшiнде қол кiсен-
дерiн, резина таяқтарды 
жеке тұлғаларға, қызмет-
керлерге және қоғамдық 
тәртiптi қорғау, қоғамдық 
қауiпсiздiктi қамтамасыз 
ету және қылмыстылыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша 
қызметтiк немесе қоғамдық 
борышын атқарып жүрген 
өзге де адамдарға жасалған 
шабуылды тойтару үшін 
қолдануға құқылы. Тәртіп-
тік изолятор дәлізінде және 
карантин ғимаратында 
сотталғандар бір адамнан 
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болғандықтан, ол жерге 
«қасақана қарсылық біл-
діру» мүмкін болмаған. Бұл 
жерде тек қана қызметке-
рлердің заңсыз талаптары 
орын алған: дәретхананың 
еденін қолмен жуу немесе 
балағат сөздерді айтқызу, 
яғни сотталғандарға қарсы 
арнайы құралдарды қолда-
нуға негіздеме болмаған.

ҚР ҚАК 104-бабының 
3-тармағына сәйкес сот-
талғандар мекеме пер-
соналының заңды әре-
кеттеріне қарсылық 
көрсетуге құқылы емес, 
бұл егер қызметкерлердің 
әрекеттері заңсыз болса, 
сотталғандар мұнда әре-
кеттерге қарсылық білдір-
уге құқылы. Және мұндай 
қарсылық, оның ішінде 
адамның қадір-қасіретін 
қорлаудың барлық түрлері 
кезінде заңды деп танылуы 
тиіс.  Әрине, бұл қызмет-
кер мен сотталғандардың 
арасында жіңішке қыр бар 
және оны заңнаманы жақсы 
білетін, өз білімін тұрақты 
негізде жетілдіретін, өзіне 
мақсаттарды дұрыс қоятын 
және қылмыстық іс жүргізу 
жүйенің міндеттерін жетік 

түсінетін тұлғалар ғана 
анықтай алады.

Басқа сауалнама 
алынған сотталғандардың 
сөзіне сүйенсек, азаптауға 
ұшыраған сотталғандардың 
тарапынан қызметкерлер-
дің өміріне немесе денса-
улығына қауіп төндіретін 
әрекеттер жасалынбаған. 
Мұндай сотталғандар ҰҚТ 
жетекшілері емес. Олардың 
бір бөлігі ауыр сырқатқа 
шалдыққан, оның ішінде 
біреуі 3 сатыдағы ЖИТС-мен 
ауырса, біреуінде гемор-
рой, үшінші біреуі гипер-
тониялық күрт асқынуға 
тап болған, енді біреуінің 
құлақ жарғағы жарылған. 
Жәбірленушілерді сот-
талғандардан бөлек жерге 
физикалық зәбір көрсету 
үшін алып кетіп, азаптауды 
жалғастырған.

Бұлардың азаптау болған-
дығын ауырсынуды сезінуді 
арттыру мақсатында алдын 
ала жалаңашталған бөк-
седен резеңке таяқтармен 
көп рет ұрғандығы, 
сонымен бірге әкімшіліктің 
талпыныстарын көрсетеді. 
Қабылданған іс-әрекеттер 
азаптаудың салдарын сот-
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талғандардың жарақатын 
есепке алу журналында көр-
сетпеу, жарақат пен трав-
малардың болуы туралы 
актілерді әзірлемеу арқылы 
жасыруға, басқа коло-
нияларға жіберемін деп 
қорқыта отырып, сотталған-
дарға моральды қысым 
көрсетуге бағытталған. 
Екіншіден, сотталғандардың 
істер материалдарындағы 
шынайылықты басқаша 
көрсету арқылы, үшіншіден, 
тәртіптік жәбірленушілерді 
сотталғандардан тәртіп-
тік изоляторға және КТҒ-ға 
ауыстыру арқылы жүзеге 
асырған. Осылайша мұн-
дай жазаны пайдаланудың 
негіздемесі ретінде ҚАЖ 
130 және 131-баптарын 
басшылыққа алған, алайда 
жаза нақты құқықтық бұзу-
шылыққа сәйкес келмеген. 
Актілерде сотталғандардың 
әрекеттері дұрыс емес және 
заңсыз деп танылған, себебі 
телефонды шын мәнінде 
бір ғана сотталушы сақтап 
пайдаланған. Қалғандар 
оны қолына да алмаған. 
Істер материалындарында 
бұзушылықтар туралы хат-
тамалар тіптен жоқ.

Арнайы құралдардың 
әсеріне душар болған 
сотталғандармен тілдесу 
барысында Тараз қ. ІІБ тер-
геу тобы егер лауазымды 
тұлғалар мен құқық қорғау 
органдарының қызмет-
керлеріне қатысты азап-
тау мен қатыгез әрекеттер 
мұндай реттеуге жатпай-
тындығына қарамастан 
сотқа дейінгі тәртіпте дау-
ларды реттеуге тырысқан. 
Сотталғандардың сөзіне 
сүйенсек, тергеушілер сот-
талғандарға қысым көр-
сеткен, оның ішінде алдын 
ала әзірленген өтініш мәті-
нін көшіріп жазуға берген 
немесе қызметкерлерге 
қатысты шағымдардан бас 
тарту қарастырылған өті-
ніштің алдын ала жазылған 
мәтініне қол қоюға мәжбү-
рленген.

Осы инцидент бойынша 
прокуратудан түскен жау-
аптар сотқа дейінгі тергеу 
органдары, прокуратура 
ҰАТ  ретінде біз жианаған 
материалдарға заңды баға 
беруден бас тартқандығын, 
қатыгез немесе адам-
ның ар-намысын қорлай-
тын әрекеттер фактілері 
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бойынша сотқа дейінгі 
тексеріс материалдарына 
қосылмайтыныдығын көр-
сетеді.

Қатыгез немесе адам-
ның ар-намысын қорлай-
тын әрекеттер мен жаза-
лау түрлеріне ұшыраған 
12 сотталғандардың 10-ы 
ары қарай жазаны өтеу-
дің аса қатаң шарттары 
бар мекемелерге Арқалық 
қаласына жіберілген. Сот-
талғандардың сөзіне сүйен-
сек, Арқалық пен Атбасар 
қалаларындағы сотталған-
дарға арналған меке-
мелер сотталғандардың 
құқықтарын бұзу жағынан 
аса қатаң мекемелер болып 
табылады екен.

Ұсыным: «Құқық қорғау 
органдары мен азамат-
тық қоғам субъектілерінің 
азаптау және тергеу мен 
анықтауды жүргізудің өзге 
рұқсат етілмеген әдістері 
туралы шағымдарды тексе-
руді жүзеге асыру кезіндегі 
өзара әрекеттесу туралы» 
бірлескен бұйрықтың, 
сонымен бірге мұндай фак-
тілер бойынша қылмыстық 
қудалау талабын бұлжытпай 
орындау.   

2010 жылғы 29 қаңтар-
дағы ҚР Денсаулық сақтау 
министрінің № 56, 2010 
жылғы 1 ақпандағы ҚР Әді-
лет министрінің № 30, 2010 
жылғы 1 ақпандағы ҚР Ішкі 
істер министрінің №41 және 
2010 жылғы 30 қаңтардағы 
ҚР ҰҚК №15 «Уақытша ұстау 
изоляторларындағы, тер-
геу изоляторындағы және 
қылмыстық іс жүргізу жүйе 
мекемелеріндегі тұлға-
ларда дене жарақатының 
болуына медициналық 
куәландыруды өткізудегі 
сот медицина саласын-
дағы мамандардың міндетті 
түрде қатысуын қамтамасыз 
ету туралы» бірлескен бұй-
рығы есепке алынбаған. 

Аталған бұйрықта 
мнідетті түрде уақытша 
ұстау изоляторларындағы, 
тергеу изоляторындағы 
және ҚАЖ мекемелеріндегі 
тұлғаларда дене жарақатын 
келтіру фактілері бойынша 
сот-медициналық сарапта-
маны өткізу қарастырылған. 
Алайда аталған бұйрықты 
ҚР ІІМ қызметкерлері орын-
дарда орындамайды, оның 
ішінде сот-медициналық 
сараптамалар жүргізіл-
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мейді немесе жедел көмек, 
емхана мекемелерін дәрі-
герлер, мекеменің медици-
налық бөлімдерінің дәрі-
герлері формалды түрде 
қарап шығуды жүргізеді. 
Сырқаттанған тұлғаның 
денесіндегі дене жарақат-
тары толық сипатталмаған, 
бірақ медициналық құжат-
тамада әрқашан тіркел-
мейді. Бұл ретте «соғылған 
жер, жара, созылу, көгеру, 
тыртық» секілді белгілен-
беген үлгідегі диагноздар 
қолданылады, сот-меди-
циналық сараптаманың 
уақыты өткеннен кейін 
мұндай диагноздар алынып 
тасталынады, себебі 
жарақаттың пайда болу 
механизмін бекіту, 
жарақатты келтіру мер-
зімі мен жеке қасиеттері 
бойынша сұрақтарға жауап 
беруді қиындатады.

Сот сарапшысы сарап-
тама бағасын берген 
кезде дене жарақатының 
нысанын, сипаттамасын, 
мөлшері мен өзгерістерін 
назарға алу қажет. Мұндай 
сипаттамалардың болмауы 
ауруды оның денесіне кел-
тірілген жарақат әсерінің 

болуы туралы дәлелдеме-
ден айырады. 

Ұсыным: аталған бұй-
рықтың талаптарын 
бұлжытпай орындау сот-ме-
дициналық сарапшылар 
тарапынан уақытылы меди-
циналық куәландыруды 
қамтамасыз ету. 

ЖД 158/7 мекемесіне 
барған кезде сотталушы 
С.С.И. есімді сотталғанмен 
орын алған жағдай ойла-
нуды талап етеді. Аталған 
сотталған тұлға ауызша 
шағыммен жүгінген, содан 
кейін оны мекеме қызмет-
кері ұрған және мекеме 
әкімшілігі мен әкімшілікке 
көмектесетін басқа сот-
талғандардың тарапынан 
қудалауға ұшыраған. Сот-
талған тұлғадан мекеме 
басшылығы оның про-
куратураға берген өтініші-
нен бас тарту мақсатымен 
моральды, психология-
лық, әкімшілік прессингке 
ұшыраған. Жазаны өтеу-
дің аса қатаң мекемесіне 
аудару туралы сөз қозғаған 
және соңында әкімшілік 
оны аударған. 2018 жылғы 
19 маусымға дейін (мекеме 
қызметкері тарапынан 
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соққыға жығылған) 8 жыл 
ішінде ешқандай бұзу-
шылық болмаған, 3 рет оң 
тәртібімен ерекшеленген, 
жеңілдетілген жазаны өтеу 
шарттарында тұрған, айтқан 
жерлерде жұмыс істеген, 
колледжде мұнаралы кран 
басқарушысы мамандығы 
бойынша тәлім алған.  

Жеке ісінде режимді 
қаскөй бұзушы деп танылған 
2018 жылғы 27 маусым-
дағы №18 хаттамадан (жеке 
істің 110 беті) үзінді-кө-
шірме бар. 2018 жылғы 27 
маусымдағы қаулыда (жеке 
істің 111 беті) қылықтың 3 
теріс деңгейі көрсетілген. 
2018 жылғы 27 маусым-
дағы №18 (жеке істің 113 
беті) №6 отрядының Тәр-
бие кеңесінің хаттамасына 
сәйкес С.С.И. есімді сот-
талғанға 3 теріс мінез-
қылығы үшін жазаны өтеу-
дің қатаң мекемесіне аудару 
туралы шешім шығарылған. 
Осылайша 2018 жылғы 
27 маусымға дейін С.С.И. 
есімді сотталған мекеменің 
6 отрядында болған. 2018 
жылғы 20 және 23 маусым-
дағы мекеменің медици-
налық санитарлық бөлі-

міндегі сотталғандардың 
жарақаттарын есепке алу 
журналындағы С.С.И. есімді 
сотталғанның 1 отрядта 
болуы туралы жазба шын-
дыққа сәйкес келмейді және 
осылайша сотталғанды 
қудалау мен оны жазаны 
өтеудің қатаң шарттары 
қарастырылған 1 отрядқа 
жоспарлы түрде ауыстыру 
болғандығына көз жеткі-
зуге болады. Сотталған-
дардың жарақаттарын есе-
пке алу журналында 2018 
жылғы 20 маусымда С.С.И. 
есімді сотталғанға қатысты 
(1 отряд) жазба бар. Оқиға 
орын алған жер – тәртіп-
тік изолятор. Сол көздің 
қанталауы, сол иықтың 
соғылуы. Қабылданған 
іс-шаралар: жараны өңдеу. 
Жағдайлар көрсетілмеген. 
Бұл ретте «Жарақаттардың 
сипаттамасы» бағанын-
дағы бастапқы жазба ақ 
маркермен сызылған, ол 
жазбаның үстінен басқа 
жазба жасалынған. Екінші 
жазба С.С.И. есімді сот-
талғанның мекеме қызмет-
керлері шынайы жағдайды 
жасыруға тырысқандығын 
растайды. С.С.И. есімді 
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сотталған сол күні оның 
оң көзі қанталағандығын 
көрсеткен, бұған қоса 
жарақатты алу жағдайлары 
көрсетілмеген. 1980 жылы 
туылған С.С.И. есімді сот-
талғанға қатысты екінші 
жазба, бірінші отряд. Жүгін-
ген күні: 2018 жылғы 23 
маусым. Диагнозы: іштің 
алдыңғы қабатының кесіл-
ген жарасы. Қабылданған 
іс-шаралар: ЖМКА-ға жібе-
рілді. Жағдайлар көрсетіл-
меген. 

Осылайша мекеменің 
медициналық бөлімінің 
дәрігерлері әкімшіліктің 
тікелей бағыныстылығына 
қарай ерікті немесе мәж-
бүрлі түрде сотталғандарға 
мекеме тарапынан қысым 
көрсетілген, ал сотталған-
дар өздеріне дене зақым-
дарын келтіру арқылы 
өзінің жағдайына прокура-
тураның немесе биліктің 
басқа органдарының наза-
рын аударудың жолына 
айналған.

Мұндай жағдайлар меке-
менің медициналық бөлі-
мін ҚР ІІМ ҚАЖК мекеме 
әкімшілігінің тікелей қара-
уынан ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігінің қарауына 
аудару қажеттілігін тағы бір 
рет дәлелдеді.

Соңғы 10 жыл ішінде ҚР 
ІІМ ҚАЖК мекемелерінде 
ҚР Білім мен ғылым мини-
стрлігіне бағынышты орта 
кәсіби білім беретін кол-
леджде оқыту жүргізілуде. 

Тергеуші С.С.И. есімді 
сотталғанның ісі бойынша 
сот-медициналық сарап-
таманы жарақатты алған-
нан кейін бір айдан соң 
тағайындады. 

Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша ҚАЖД ИЧ 
167/10 мекемесіне қатысты 
айтатын болсақ, бару 
сәтінде фельшер пункті 
санитарлық ережелер мен 
нормаларға сәйкес келме-
ген. Медициналық каби-
нетте қол жууға арналған 
шұңғылша, медициналық 
әрекеттерге арналған 
үстел, анафилаксиялық 
шок кезінде шұғыл жәр-
дем көрсету алгоритмі де 
болмаған. Кварцты электр 
шамы мүлдем пайдаланыл-
маған, оның дәлелі ретінде 
кварцты пайдалануды тір-
кеу журналының болмауын 
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қарастыру қажет. Фильтр 
бөлме жоқ.

Қарағанды облысы 
бойынша ҚАЖД «АК-159/7 
мекемесі» бұрынғы РММ-да 
дәрігерлер жетіспеушілігі 
бұрынғы деңгейде болған. 
Медициналық бөлімнің 
дәрігерлер штаты толық 
жабдықталмаған. Психиатр, 
тіс дәрігері, дерматолог, 
рентгенолог дәрігерлердің 
міндетін қоса атқарушылық 
есебінен жүргізілген. 

Барлық қоса атқарушы 
дәрігерлер 0,5 мөлшерле-
мен жұмыс істейді және 
олар сенбі және жексенбі 
күндері аптасына бір рет 
қабылдайды.

Барлық жоғарыда көр-
сетілген фактілер заңнама, 
«Басбостандығышектеулі
азаматтарға, сондай-ақ
сотүкімібойыншажазасын
бас бостандығынан айыру
орындарында өтеп жүр-
ген, арнайы мекемелерге
орналастырылған адам-
дарға медициналық көмек
көрсету қағидаларын
бекітутуралы»Қазақстан
Республикасы Ішкі істер
министрінің2015жылғы7
сәуірдегі№314бұйрығына

өзгерістердіенгізутуралы
2017 жылғы 2 қараша-
дағы ҚР ІІМ № 728 бұй-
рығын,  «Бас бостандығы
шектеулі, сондай-ақ сот
үкімі бойынша жазасын
бас бостандығынан айыру
орындарында өтеп жүр-
ген, арнайы мекемелерге
орналастырылған аза-
маттарға медициналық
көмек көрсету ережесін
бекіту туралы», сонымен
бірге медициналық этика
қағидатын бұзуды куәлан-
дырады. Медициналық
этика қағидатына сәй-
кес денсаулық сақтау
саласының қызметкерлері,
әсіресе, қамаудағы немесе
тұтқындалғантұлғаларға
медициналық қызмет
көрсететін дәрігерлер
олардың физикалық және
психикалық денсаулығын
қорғауға және қамаудағы
немесе тұтқындалған
тұлғалар болып табыл-
майтын тұлғаларға көр-
сетілетінемдеудің сапасы
мендәрежесінқамтамасыз
етугеміндетті.
Қамаудағыларға қа-

тысты БҰҰ Халықаралық
стандартты ережеле-
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ріне (Мандела ережеле-
ріне) сәйкес (Ереженің
24-бабының 1-2 тар-
мақтары) қамаудағыларға
медициналық-санитарлық
қызметкөрсетумемлекет
міндеті болып табылады.
Қамаудағылар қоғамда
көрсетілетіндермен тең
медициналық-санитарлық
стандарттармен қамта-
масыз етілуі тиіс, оларға
құқықтық мәртебесі
бойынша ешбір кемсітусіз
қажетті медициналық-са-
нитарлық қызметтерге
тегін қол жеткізу мүмкін-
дігіұсынылуытиіс.

ҚАЖ-ның облыстық 
орталықтан алыс орнала-
суы медициналық қызмет-
керлердің, қызметкерлер-
дің кадрлық құрамының, 
туыстармен, құқық қорға-
ушылармен байланыстың 
жетіспеуі секілді бірнеше 
мәселелердің туындауына 
алып келеді.

Сотталғандардың құқық-
тарын және заңды мүд-
делерінің сақталмауына 
үлкен назар аудару қажет. 
Облыстың ҰАТ  тобы Қызы-
лорда облысы бойынша 
ҚАЖД «ЗК-169/5» меке-

месіндегі сотталғандар 
арасында сауалнама жүр-
гізген. Шағымдар негізі-
нен заңбен қарастырылған 
құқықтардың сақталмауына 
байланысты болған. Оның 
ішінде 56 шағым болған, 
атап айтқанда, берілетін 
киім-кешектің жиынтығы 
(мақтадан жасалынған 
костюм, жеңіл жейде, жылы 
водолазка, спорт трикосы, 
майка, шолақ дамбал, 
жылы көйлек пен іш киім, 
спорт аяқ-киім) «Күдікті-
лерді, айыпталушыларды,
сотталғандарды және
қылмыстық-атқару жүйесі
мекемелеріндегі балалар
үйлеріндегі балаларды
тамақтандырудың және
материалдық-тұрмыстық
қамтамасыз етудің зат-
тай нормаларын және
сотталғандардың киім
нысандары үлгілерін, сон-
дай-ақҚамауға алу немесе
бас бостандығынан айыру
түріндегі жазаны өтеуден
босатылатын адамдар-
дың тұрғылықты жеріне
немесе жұмысына жету
үшін ақысыз жол жүрумен,
тамақпен немесе ақша-
менқамтамасызетуқағи-
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даларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2014 жылғы
28 қарашадағы № 1255
қаулысының (2016 жылғы
10қарашадағыөзгерістер-
мен) бұзушылығы болып 
табылады.

Қостанай облысы 
бойынша ҚАЖД «УК-
161/11» РММ-ға бару 
кезінде азаматтық белгісі 
анықталмаған 4 құжаттары 
жоқ қамаудағылар болған. 
Тиісінше аталған тұлғалар 
өз құқықтарын шектелген.

Бұған қоса Қарағанды 
облысы бойынша ҚАЖД 
«АК-159/11» РММ-да 
С. есімді сотталғанмен 
құпия тілдесу кезінде адам 
құқықтарын бұзу фактісі 
анықталған. С. есімді сот-
талған ұзақ уақыт бойы 
жеке басын куәландыратын 
құжаттарын қалпына келті-
руге тырысқан. С. есімді сот-
талғанның сөзіне сүйенсек, 
ол Г. елінің азаматы болып 
табылады, бірақ ҰАТ  тобына 
белгісіз себептермен сот 
оны Қазақстан азаматы деп 
танып, 3 жылға бас бостан-
дығынан айырған. Бұған 
қоса С. есімді сотталған тіл-

десу барысында оның жеке 
ісінде жеке басын куәлан-
дыратын құжаттар жоқ 
екендігін және оны құжат-
тарсыз қалай соттаған-
дығын түсінбейтіндігін көр-
сеткен. Осыған байланысты 
ҰАТ  тобы Қарағанды 
облысының прокурату-
расына осы факт бойынша 
құқықтық баға беру мен 
түсіндіру үшін сұрау жол-
данған. 

Павлодар облысы 
бойынша ҚАЖД «АП-
162/2» РММ-да ҰАТ  тобы 
М. есімді сотталған-
мен (экстремизм бабы 
бойынша сотталған) құпия 
тілдесу жүргізген. Тілдесу 
барысында оған ШМБ-ға 
үміттенуге мүмкіндік бере-
тін жақсы сипаттама бер-
мейтіндігі туралы айтқан. 
Ол ішкі тәртіп ережеле-
рін бұзбаған, алайда оның 
мінез-құлқы туралы теріс 
пікір берілуде. Сонымен 
бірге сотталған ол бір жыл 
бұрын ШҚО аймағындағы 
пенитенциарлық мекемеде 
болғандығын және аталған 
мекемеде оған қатысты 
электршокер мен суланған 
субмарино түрінде азаптау 
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қолданылғандығы туралы 
айтқан.  Әкімшілік оның 
«ӘЕК» (әкімшіліктің ерікті 
көмекшісі) деп жазылған 
таңбаны киюін талап еткен.

2014 жылғы 17 қараша-
дағы Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрінің 
№819 бұйрығына сәйкес  
сотталғандар мен басқа да 
адамдар тарапынан сот-
талғанның жеке басына 
қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылық жасау қатері 
туындаған кезде, сотталған 
осындай қатер төнбейтін 
қауіпсіз орынға ауыстыру 
туралы мекеме әкімшілігіне 
жазбаша жүгінуге құқылы. 

Қостанай облысы 
бойынша ҚАЖД «УК 
161/4» РММ-да ҰАТ  тобы 
В. есімді сотталғанмен тіл-
десу барысында қатыгез 
әрекеттердің болғандығын 
анықтаған. В. есімді сот-
талғанның сөзіне сүйенсек, 
кісен секілді арнайы құрал-
дар пайдаланылған, жұм-
сақ жерлерден таяқты қол-
данған. Адам құқықтары 
туралы уәкілеттіге өтініш 
қабылданған. Оның келі-
сімімен кісен іздері мен 
ұру жасалынған белгі-

лер суретке түсірілді. 15 
күн өткеніне қарамастан 
ұрудың іздері әлі болған.

Алматы облысы 
бойынша ҚАЖД «ЛА - 
155/14» РММ-ға барған 
кезде ҰАТ  тобының қатысу-
шылары Б. есімді сотталған-
нан оның жеке қауіпсізді-
гінің бұзылғандығы туралы 
шағым түскен. Сотталған 
азаматтың сөзіне сүйенсек, 
лагерьді Белсенділер басқа-
рады. Олар түнде жергі-
лікті аймақ бойынша еркін 
қимылдайды, сотталған-
дардың арасынан мүлкін 
күзететін адамды тағайын-
дайды, сотталғандар бас 
тартқан жағдайда, оларды 
жазалайды. Түн ортасында 
олар Б. есімді сотталғанды 
қорқытып, оған сексуалды 
және психологиялық зор-
лық-зомбылықты қол-
данған. Осы факт бойынша 
шағым әзірленген, алайда 
ҰАТ  тобының қатысу-
шылары мекемеге барған 
кезде ешқандай іс-шара-
лар қолданылмағандығы 
анықталды. ҰАТ  тобының 
қатысушылары Алматы 
облысы бойынша прокура-
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тураға арнайы сұрау жол-
данған.

Бұған қоса «ЕЦ-166/5 
мекемесіне» бақылау бару 
туралы есепте 5 сотталған-
нан шағым тіркелген. 
Олардың барлығы оларға 
азаптау, психологиялық 
зорлық-зомбылық пен 
қысым қолданылғандығы 
туралы айтқан. Бұған қоса 
оның жеке қауіпсіздігіне 
мекеме әкімшілігі тара-
пынан қауіп төнген және 
ӘЕК тарапынан заңсыз әре-
кеттер орын алған.

Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖД «ЗК-169/5» 
мекемесінде ҰАТ  тобы 
18 шағым алған. Негізі-
нен шағымдар жеке қауі-
псіздікке қатысты болған, 
атап айтқанда, ұру, сабау, 
адамның жеке басын кем-
сітетін әрекеттер. Бұған 
қоса мекеме әкімшілігі 
сотталғандардың «оларды 
ерікті ұйымдастыруға» 
қатысты өтінішін назарсыз 
қалдырып, оларға қатысты 
заңсыз әрекеттерді қол-
данып, оларды ұстау шарт-
тарын нашарлатқан.

ҚР ҚАҚ 126-бабының 
2-бөліміне сәйкес мына-

лар сотталғандардың 
ерікті ұйымдарының 
негізгі міндеттері болып 
табылады: 1) мекемеде оң 
моральдық-психология-
лық ахуал қалыптастыру; 2) 
сотталғандардың жағымды 
әлеуметтік байланыстарын 
дамыту; 3) сотталғандардың 
қоғамдық-пайдалы баста-
масын қолдау; 4) сотталған-
дарға рухани, кәсіптік және 
дене бітімінің дамуына 
көмек көрсету; 5) сотталған-
дардың еңбегін, тұрмысын 
және бос уақытын ұйым-
дастыруға жәрдемдесу. 
Шағымдардың көпшілігі 
ӘЕК, КБУжӨТҚ, ГСҚ әрекет-
теріне түскен, олар өздері-
нің «басымдылықты» жағ-
дайын жеке мақсаттарда 
пайдаланылады.

Сотталғандар дүкен-
нен заттарды сатып алған-
нан кейін, сотталғандарға 
сәлемдемелер түскеннен 
кейін азық-түлік, темекі 
және басқа заттарды бопса-
лаған. Сотталғандар олар-
дың әрекеттеріне қарсылық 
білдірсе, ескерту алуы 
немесе бұзушылық жасауы 
мүмкін. Олардың сөзіне 
сүйенсек, мекеме аймағы 
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бойынша еркін жүре алады, 
олардың міндетіне сот-
талғандардың арасындағы 
бұзушылықты анықтау және 
ол туралы РЖЖ мекеме 
бойынша орынбасары 
болып табылатын тікелей 
куратор түріндегі әкімші-
лікке хабарлау жатады. 
Осылайша сотталғандарды 
ерікті ұйымдастыру ҚР ҚАҚ 
126-бабының 2-бөлімінің 
5-тармақтарының бірінде 
келтірілген негізгі міндет-
телерге сәйкес келмейді. 
Бұған қоса ӘЕК, КБУжӨТҚ, 
ГСҚ сотталғандары ҚР ҚАҚ 
126-бабының 4-бөлімін 
(Сотталғандардың ерікті 
ұйымдарының мүшелері 
қосымша жеңілдіктерді, 
артықшылықтарды пай-
даланбайды және мекеме 
әкімшілігінің өкілеттіктеріне 
ие бола алмайды) бұзуда.

Барлық хат-хабарла-
малар, хаттар, шағымдар 
қатаң цензурадан өтеді. 
Сотталғандардың сөзіне 
сүйенсек, қызметкерлердің 
заңсыз әрекеттері туралы 
мәліметтер бар хаттар 
мекемеден кетпейді және 
мұндай хаттарды жіберуші-

лермен профилактикалық 
жұмыс жүргізіледі.

Сотталғандардың құқық-
тарының жоғарыда көрсе-
тілген бұзушылықтарына 
назар аудару қажет, олар 
Нельсон Мандела ере-
жесінің 2-тармағына сәй-
кес келмейді: «Барлық
қамаудағылар адамның
ар-намысын қорлайтын
тұлға ретінде құрметпен
қарым-қатынасты пай-
далануы қажет. Сот-
талғандардыазаптаумен
қатыгез немесе адамның
ар-намысын қорлайтын
әрекеттердің өзге нысан-
дарынан қорғауды қамта-
масыз ету. Сотталған-
дардың, қызметкерлердің,
келушілердің және тұлға-
лардыңқауіпсіздігінқамта-
масыз ету және тұрақты
негіздеқорғау».

Мекемедегі сотталған-
дардың денсаулығына сөз-
сіз қауіп төндіретін ауыз 
судың сапасы мен қысқы 
мезгілдегі температуралық 
режимнің сақталуы өте 
төмен деңгейде.

Мекемелер ішіндегі 
дүкендер туралы жеке айту 
қажет. Өкінішке орай, ҰАТ  
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қатысушылар бақылау бару 
кезінде дүкендер жиі жабық 
болған. Алайда сотталған-
дар арасында сауалнама 
алған кезде ҰАТ  тобы 
тұрақты негізде жоғары 
бағаға, нашар ассорти-
ментке шағым келтірген. 
Дүкендер жеке тұлға-
ларда болғанына қара-
мастан қосымша сыбайлас 
жемқорлық құрал-сайманы 
ретінде қолданылады.

ҰАТ  тобының есепте-
рінде келтірілген жоғарыда 
аталған бұзушылықтарға 
қатысты келесі ұсыным-
дарды ұсынамыз:
1) ҚРІІМҚАЖКведом-

стволық заңдық актілер-
мен осы ережемен бірге
2015 жылғы 21 мамырда
қабылданған Сотталған-
дармен қарым-қатынас
құруға қатысты БҰҰ мни-
малды стандартты ере-
желерді жүзеге асыруды
қамтамасызету;
2) ҚАЖ қызметкерле-

рін,Ұлттықгвардияәскери
қызметшілерін дайындау
және кәсіби қайта дайын-
даудың оқыту үрдісіне
«Нельсон Мандела ереже-
лері» бойынша ұсыным-

дарды зерттеу бойынша
арнайыкурстардыенгізу;
3) қоғамдық бақыла-

удыжүзеге асыру үрдісінде
ТМқызметкерлеріменҚБК
мүшелерімен тиімді өзара
әрекеттесу бойынша
жаттықтыру нысанын-
дағы оқыту семинар-
ларынөткізупрактикасын
қалыптастыру;
4) сотталғандардың

тұруы үшін тұрғын үй
ғимараттарымен пробле-
малардың және олардың
санитарлық-гигиеналық
қамтамасызетудіңболуы,
сонымен бірге 2011 жылғы
25 мамырдағы Қазақстан
Республикасы Қауіпсіздік
кеңесінің шешімін наза-
рға ала отырып,шектеулі
мүмкіндіктері бар сот-
талғандарды ұстаудың
қажеттішарттарынқам-
тамасыз ететін ҚР ІІМ
ҚАЖДТМоблысыбойынша
жөндеуге қажетті ресур-
стардыолардың үй-жай-
ларын тиісті санитарлық
жағдайғакелтірубойынша
іздестіру;
5) сотталғандардың

денсаулықты қорғау және
білікті медициналық
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көмекті алу құқықтарын
қамтамасыз ету мәселе-
лерінің шешілмеуіне бай-
ланысты түрме меди-
цинасын азаматтық
денсаулық сақтауға беру
рәсімінбелсендіру;
6) пенитенциарлықме-

кемелердегі транспарент-
тілікті арттыру мақса-
тында сотталғандардың
Интернет желісіне заңд
қолжеткізуді қамтамасыз
ету, сонымен бірге сот-
талғандардыұстаушарт-
тарының «мөлдірлігін»
қамтамасыз ететін виде-
о-конференц-байланысты,
«Skype-технологияларды»
пайдалану мүмкіндігінің
болуы;
7) мінез-қылық дең-

гейін алумен, бір мекеме-
ден басқа мекемеге ауда-
руменжәнебұзушылықтар
мен көтермелеудің басқа
түрлерін аударумен бай-
ланыстысыбайласжемқор-
лыққабайланыстыәкімші-
лікке құқық қорғаушылар,
прокуратура, діни конфес-
сия өкілдері, депутаттық
корпусқұрамындағыкомис-
сиянықұруғаұсынымжасау;

8) с оттал ғандар ғ а
басқа сотталғандарға
қатысты мекеме әкімші-
лігі тарапынан тәртіп-
тікжәнеөзгебиліктіберу
мүмкіндігін алып тастау.
ҚР қылмыстық іс жүргізу
заңнамада сотталған-
дарға басқа сотталған-
дарды бақылауға және
мұндай бақылауды жүзеге
асыратын мекеме әкімші-
лігіне көмектесуге тыйым
салудықарастыру;
9) тергеу мекеме әкім-

шілігі есепке алмайтын
бостандықтан нақты
айыру орындарындағы
сотталғандардың қыл-
мыстық сегрегациясының
және стратификациясы
мәселелерін басшылыққа
ала отырып, басқа сот-
талғандар топтарынан
шығарылған сотталған-
дарды бейәлеуметтен-
діру бойынша әдістемелік
ұсынымдарды әзірлеу және
енгізу. Мұндай тұлғаларға
оңалту көмегін көрсету-
дің әлеуметтік техноло-
гияларын қарастыру және
бостандықтан айыру
түріндегі бұзушылықты
орындайтыноргандармен
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мекемелердің әкімшілігі
мен қызметкерлері үшін
тыйым салуды орнату,
сотталғандардың қыл-
мыстықсубмәдениетіндегі
орын алған қабыл алмаған
«кіші топтардан» сот-
талғандарды бөлу ере-
желерін қабылдау. Сот-
талғандарды сексуалды
сипаттағы зорлық әре-
кеттерденқорғауіс-шара-
ларыжүйесінәзірлеу;
10) қорғау мен бақыла-

удың заманауи инжнер-
лік-техникалық құрал-
дарын, қылмыстық іс
жүргізу жүйе объектіле-
рінің қауіпсіздігін ұйым-
дастырудың жаңа техно-
логиялары мен тәсілдерін
пайдалану, сонымен бірге
қорғау мен бақылаудың
инженерлік-техникалық
құралдары жиынтығын
жабдықтау саласындағы
бірегей техникалық сая-
сатты қалыптастыру
негізінде сотталғандар-
дың қылмыстық әрекет-
теріне қарсы әрекет ету
жүйесін құру қажет.  Түзеу
мекемелерін қауіпсіздік-
тіңзаманауибіріктірілген
жүйелерімен жабдықтау,

қылмыстықісжүргізужүйе
қызметкерлерімен құқық
бұзушылықтардың, оның
ішінде сотталғандар
жасаған қылмыстардың
алдын алу бойынша жеке
профилактикалық іс-ша-
раларкешенінпайдалану;
11) электрондық ба-

қылау технология-
ларының (видеобақылау,
электрондық браслет-
тер, сымсыз технология-
лар және т.с.с.) көмегімен
сотталғандардың мінез-
құлқын бақылауды енгізу.
Жазаныорындайтынорган
қарастырған көрсетілген
іс-шаралар түзеу мекеме-
леріндегі сотталғандарды
ұстаудыңеуропалықстан-
дарттарына қызметке
келтіруге бағытталған
Қазақстанныңтүзеумеке-
месінің жұмысқа қабілет-
тілігінің жаңа концепция
элементтеріболуытиіс;
12) бас бостандығынан

айыруорындарындадүкен-
дерде жұмыс істейтін
кәсіпкерлер бәсекелестік
жолақтажұмысістемеуіне
байланысты оларға өңір
бойынша орташа баға-
лардыбелгілеу;
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13) бас бостандығынан
айыру орындарында бәсе-
келестіктіорнату,мұндай
шара сыбайлас жемқор-
лық факторларын төмен-
детуге және тамақтану
рационын жақсартуға
тікелейәсеретеді;
14) мекеме қызметке-

рлерін «Мандела ережеле-
рін» және Қазақстан Рес-
публикасының қатыгез,
адамгершілікке жатпай-
тын немесе ар-намысты
қорлайтын іс-әрекеттер
менжазалаудыңалдыналу
саласындағықылмыстықіс
жүргізу заңнама ережеле-
рін жүзеге асыру тетігіне
оқытубойыншақызметті
жүзегеасыру;
15) 2011 жылғы 25

мамырдағы сотталған-
дарды жеке камераларда
ұстауды қарастыратын
жаңа түзеу мекемелерінің
құрылысы туралы Қауі-
псіздік кеңесінің шеші-
мін назарға ала отырып,
сотталғандарды ұстау,
санитарлық түйіндер-
дің құрылысы, ұйықтауға
арналған орындар желі-
сін кеңейту және сот-
талғандарды еркіндіктен
босату орындарындағы
қалыпты,тиістіәлеумет-

тік нормативтер үшін
шарттарды қамтамасыз
ету үшін тұрғын кешен-
дерін жаңарту бойынша
қызметті жалғастыру
қажет;
16) сотталғандарғаме-

дициналық қызметтерді
көрсету бойынша қыз-
метке медицина облысын-
дағы білікті мамандарды
тарту мен медицина-
лық көмек маңыздылығын
ескере отырып, сот-
талғандардың еңбегін
уәждемелеу, түрлі жеңіл-
діктерді ұсыну жәнетүнгі
кезекшілікке және демалыс
пен мерекелік күндерді
жұмыскүндерідепбелгілеу
арқылы жалақыны арт-
тыру арқылы азаматтық
денсаулық сақтаудың өзге
медициналық қызметке-
рлерін және дәрігерлерді
тарту тетігін әзірлеу.
АИТВ статусы бар сот-
талғандарды, мүгедек-
терді, қояншық және
тырыспа синдромы бар
тұлғаларды, созылмалы
аурулармен ауыратын
тұлғалардыүздіксіземдеуді
алу мүмкіндігін қарастыру
жәнеқажеттідәрі-дәрмек-
термен қамтамасыз ету
жағдайсын бақылауға алу.
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Жоғарыда көрсетілген
тұлғалардытар шеңберлі
дәрігерлердің (нейрохи-
рург, эндокринолог, кар-
диологжәнет.с.с.)қарауын
жәнекеңесберуін,олардың
ұсынымдарын орындауды
қамтамасызету;
17) сотталғандарды

тінту мен тексеруді
өткізу, сонымен бірге
оларды түрмеге тасы-
малдау кезінде қатыгез,
адамгершілікке жатпай-
тын немесе ар-намысты
қорлайтын іс-әрекеттер
мен жазалаудың жоғары
қаупінназарғаалаотырып,
сотталғандарды тінту
және(немесе)іздеудіжүзеге
асыратынтергеумекемесі
қызметкерлерінің әрекет-
терінвидеоарқылытірке-
уді, сонымен бірге оларды
тасымалдауүрдісіндесүйе-
мелдеудіқарастыру,
18) сотталғандарды

түзеу мекемесіне жіберу
барысындабөлуменбайла-
нысты сыбайлас жемқор-
лық қаупіне байланысты
ҰАТ  қатысушыларына
сотталғандарды тасы-
малдау барысында теріс
сипаттау туралы алдын
алахабарлауқажет.

Сонымен бірге мұндай
сотталғандар бастапқы
деректерменҰАТқатысу-
шыларына қатыгез адам-
гершілікке жатпайтын
немесе ар-намысты қор-
лайтын іс-әрекеттер мен
жазалауғатартылуымүм-
кін;
19) Сотталғандармен

қарым-қатынас құруға
қатысты БҰҰ мнималды
стандартты ережелерінің
11-бабының b-тармағына
сәйкес: «...жасанды жарық
қамаудағылардың жұмыс
жасауыменоқуыүшінкөру
қабілетіне қауіпсіз бола-
тындайтүрдеқолжетімді
болуы тиіс», осыған бай-
ланысты «УК 161/11»
мекемесінің басшылығына
отряд бөлмесін жеткі-
лікті жарықтандырумен
жабдықтауқажет;
20)Жұмыс істейтін

сотталғандардың жалақы
мөлшерін 2017 жылғы 30
қарашадағы «2018-2020
жылдарға арналған респу-
бликалықбюджеттуралы»
Қазақстан Республикасы
Заңына сәйкестікке кел-
тіру;
21) с о т т а л ғ а н д а р

берген шағымдарды,
ұсыныстарды уақытылы
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жіберужәнетіркеурәсімін
бақылаудыарттыру;
22) заңға қатысты

сұрақтар,оның ішіндеҰАТ
қызметітуралысұрақтар
бойынша сотталған-
дарменжұмыстыжүргізу;
23) Қазақстан Респу-

бликасы Бас прокурату-
расының 2010 жылғы 3
ақпандағы№10,Қазақстан
Республикасы Әділет
министрінің 2010 жылғы
2 ақпандағы №31, Қаза-
қстан Республикасы Ішкі
істер министрінің 2010
жылғы 2 ақпандағы №46,
Қазақстан Республикасы
ҰҚК Төрағасы мен Эконо-
микалық және жемқорлық
сыбайластық қызметімен
күресужөніндегіҚазақстан
Республикасы Агенттігі
Төрағасының 2010 жылғы
2ақпандағы«Құқыққорғау
органдары мен азамат-
тық қоғам субъектілері-
нің азаптау және тергеу
мен анықтауды жүргізудің
өзгерұқсатетілмегенәдіс-
тері туралы шағымдарды
тексеруді жүзеге асыру
кезіндегі өзара әрекет-
тесутуралы»№16бірле-
скен бұйрығының талап-
тарын, сонымен бірге
мұндайфактілербойынша

қылмыстық қудалауды
бұлжытпай орындау, оның
ішінде олар бару кезінде
жинаған материалдарды
тексеру материалдарына
қосу және шешімдерді
қабылдау кезінде есепке
алу;
24) Қазақстан Респу-

бликасыДенсаулық сақтау
министрінің 2010 жылғы
29қаңтардағы№56,Қаза-
қстан Республикасы Әді-
лет министрінің 2010
жылғы 1 ақпандағы №30,
Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2010жылғы1ақпандағы№
41 және Қазақстан Респу-
бликасы ҰҚК Төрағасының
2010жылғы30қаңтардағы
№ 15 «Уақытша ұстау
изоляторларындағы, тер-
геу изоляторындағы және
қылмыстықісжүргізужүйе
мекемелеріндегі тұлға-
ларда дене жарақатының
болуына медициналық
куәландыруды өткізудегі
сот медицина саласын-
дағы мамандардың мін-
детті түрде қатысуын
қамтамасыз етутуралы»
бірлескен бұйрығының
талаптарын бұлжытпай
орындау.



ҚР ІІМ ҚАЖК тергеу 
изоляторларындағы 
тұлғалардың жағдайы
Дайындаған: 
Балтабаев Қуаныш Жетпісұлы
Сыздықов Олжас Тұрғынұлы3
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Жалпы ережелер
Тергеу изоляторы - бұл 

қылмыс жасауы мүмкін деп 
танылған және бұлтартпау 
шарасы ретінде қылмысты 
жасауға сезіктілерді және 
айыпталушыларды ұстауға 
арналған арнайы мекеме. 

Тергеу изоляторында:
1) үстiнен қозғалған 

қылмыстық iс тергеу және 
анықтау органдарының 
өндiрiсiне қабылданған 
сезiктiлер мен айыпталу-
шыларға қатыстылары;

 2) үстiнен қозғалған 
қылмыстық iс соттың 
өндiрiсiне (айыптаушылар) 
қабылданған сезiктiлер 
мен айыпталушыларға 
қатыстылары;

3) үкiмi әлi заң күшiне 
енбеген қылмыстық iс 
бойынша сотталғандар;

4) басқа қылмыстық 
iстер бойынша жауа-
пқа тартылып, бұлтартпау 
шарасы ретiнде қамауға алу 
қолданылған сотталғандар;

5) қылмыстық жаза-
ларын белгiленген тәртiп-
пен бас бостандығынан 
айыру түрiнде немесе ерiксiз 
емдеу үшiн мекемелерге 
жiберуге жатқызылған қыл-

мыстық iс бойынша сот-
талғандар;

6) басқа адам-
дар жасаған қылмыстар 
бойынша тергеу жүр-
гiзiлуiне немесе бұл iстер-
дiң сотта қаралуына 
байланысты тергеу изо-
ляторында қалдырылған 
немесе оған жазаны орын-
даушы мекемелерден 
ауыстырылған сотталған-
дар ұсталады.

ҰАТ Қ тергеу изоля-
торларына өздеріне бару 
кезінде мұндай саладағы 
құқықтық қарым-қатына-
старды реттейтін келесі 
нормативтік құқықтық акті-
лерді:

1. Қазақстан Республикасы 
Конституцияны;

2. «Қазақстан Республи-
касының Азаптауларға 
және басқа да қатыгез, 
адамгершiлiкке жатпай-
тын және ар-намысты 
қорлайтын iс-әрекеттер 
мен жазалау түрлерiне 
қарсы конвенцияға 
қосылуы туралы» Қаза-
қстан Республикасының 
1998 жылғы 29 маусым-
дағы № 247-1 Заңын;  
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3. «Азаптауларға және 
басқа да қатыгез, адам-
гершілікке  жатпайтын 
немесе ар-намысты 
қорлайтын іс-әрекет-
тер мен  жазалау түрле-
ріне қарсы конвен-
цияға факультативтік 
хаттаманы ратификаци-
ялау туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 
жылғы 26 маусымдағы 
№ 48-IV Заңын;

4. «Азаматтық және 
саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактіге 
Факультативтік хатта-
маны ратификациялау 
туралы» Қазақстан Рес-
публикасының 2009 
жылғы 11 ақпандағы № 
130-IV Заңын;

5. «Азаматтық және 
саяси құқықтар туралы 
халықаралық пак-
тіні ратификациялау 
туралы» Қазақстан Рес-
публикасының 2005 
жылғы 28 қарашадағы 
№ 91-III Заңын;

6. 2015 жылғы 17 жел-
тоқсандағы 70/175 
Бас Ассамблея резо-
люциясымен қабыл-
данған Сот талғандармен 

 қа      рым -қатынас құруға 
қатысты БҰҰ мнималды 
стандартты ережелерін 
(Нельсон Мандела ере-
желерін);

7. «Адамдарды қоғам-
нан уақытша оқшаула-
уды қамтамасыз ететін 
арнаулы мекемелерде, 
арнаулы үй-жайларда 
ұстау тәртібі мен шарт-
тары туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 
жылғы 30 наурыздағы 
№ 353-І Заңын (бұдан 
әрі - № 353 Заң);

8. Қазақстан Республи-
касының 2014 жылғы 
4 шілдедегі № 231-V 
Қылмыстық-процестік 
кодексін (бұдан әрі – ҚР 
ҚПК);

9. Қазақстан Республи-
касының 2014 жылғы 
5 шілдедегі № 234-V 
Қылмыстық-процестік 
кодексін (бұдан әрі – ҚР 
ҚАК);

10. «Күдіктілерді, ай ып-
талушыларды, сот-
талғандарды және қыл-
мыстық-атқару жүйесі 
мекемелеріндегі бала-
лар үйлеріндегі бала-
ларды тамақтандырудың 
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және материалдық-тұр-
мыстық қамтамасыз ету-
дің заттай нормаларын 
және сотталғандардың 
киім нысандары үлгіле-
рін, сондай-ақ Қамауға 
алу немесе бас бостан-
дығынан айыру түрін-
дегі жазаны өтеуден 
босатылатын адамдар-
дың тұрғылықты жеріне 
немесе жұмысына жету 
үшін ақысыз жол жүру-
мен, тамақпен немесе 
ақшамен қамтамасыз 
ету қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 28 қараша-
дағы № 1255 қаулыны 
(бұдан әрі - № 1255 
қаулы);

11. Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер мини-
стрінің 2012 жылғы 
29 наурыздағы № 182 
Бұйрығымен бекітіл-
ген Қылмыстық-атқару 
жүйесінің тергеу изоля-
торындағы адамдарды 
күзету мен қадағалауды 
жүзеге асыру қағидасы 
(бұдан әрі – Қорғау қағи-
далары);

12. Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі 

Қылмыстық іс жүргізу 
жүйесі комитетінің тер-
геу изоляторларының 
ішкі тәртібінің ереже-
лерін // Қазақстан Рес-
публикасы Ішкі істер 
министрінің 2012 жылғы 
29 наурыздағы № 182 
бұйрығы (бұдан әрі – 
Ішкі тәртіп ережелері);

13. Осы бұйрықтың қосым-
шасына сәйкес Қамаққа 
алу түріндегі жазаны 
орындауды жүзеге 
асыратын арнаулы меке-
мелердің қызметі мен 
ішкі тәртіптемесін ұйым-
дастыру қағидаларын 
(Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер мини-
стрінің 2017 жылғы 26 
шілдедегі № 504 бұй-
рығы);

14. «Жазаны орындауда, 
арнайы мекемелерде 
адамдардың ұсталуында 
және бас бостан-
дығынан айыру орын-
дарынан босағандарды 
бақылауда заңдылықтың 
сақталуына прокуР-
ЖЖлық қадағалауды 
ұйымдастыру жөнін-
дегі нұсқаулықты бекіту 
туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Бас ПрокуР-
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ЖЖының 2014 жылғы 
6 қаңтардағы № 2 бұй-
рығын (бұдан әрі – № 7 
БП бұйрығы);

15. «Тергеу изоляторды 
жобалау» 3.02-24-2014 
ҚР СН // ҚР ҰЭМ Құрылыс 
және тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық 
істері комитетінің 2014 
жылғы 29 желтоқсан-
дағы №156-НҚ бұйрығы 
(бұдан әрі - 3.02-24-2014 
ҚР СН);

16. «Қылмыстық-атқару 
жүйесі тергеу изолятор-
ларының ішкі тәртіп-
теме қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Ішкі істер 
министрінің 2017 жылғы 
26 шілдедегі № 505 бұй-
рығын; 

17. «Бас бостандығы шек-
теулі азаматтарға, 
сондай-ақ сот үкімі 
бойынша жазасын бас 
бостандығынан айыру 
орындарында өтеп жүр-
ген, арнайы мекеме-
лерге орналастырылған 
адамдарға медициналық 
көмек көрсету қағида-
ларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 7 сәуірдегі 
№ 314 бұйрығына өзге-
рістерді енгізу туралы 
2017 жылғы 2 қара-
шадағы ҚР ІІМ № 728 
бұйрығын басшылыққа 
алады.

ҰАТ Қ есептері бойынша 
мұндай нормативтік акті-
лерді басшылыққа алуды 
талдау құқық қолдану-
шылар өзінің практи-
калық қызметінде мұн-
дай актілер мен олардың 
құқықтық маңыздылығын 
иерархиясында әрқашан 
басшылыққа ала бермей-
тіндігін көрсетеді.

«Құқықтық актілер 
туралы»  2016 жылғы 6 
сәуірдегі ҚР Заңының 
10-бабына сәйкес құқықтық 
актілердің иерархи-
ясы анықталады. Біздің 
тақырыпқа қатысты ҚР Кон-
ституциясы мен Қазақстан 
ратификациялаған халықа-
ралық құқықтық актілерден 
кейін қамауға алуды пай-
даланудың процессуалды 
сұрақтарына қатысты ҚР 
ҚАК нормаларын, сонымен 
бірге ҚР ҚАК №353 Заңының 
нормаларын назарға алу 
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қажет. Тергеу изоляторын-
дағы ҚР ҚПК нормалары 
үрдістің басқа қатысу-
шылары ретінде олар көр-
сететін басқа тұлғалардың 
қылмыстық істері бойынша 
жаңадан ашылған жағдай-
лар бойынша қылмыстық 
істер сотында қарастыру 
кезеңінде колониялардан 
аударылған бас бостан-
дығынан айырылған сот-
талғандарды ұстау тәртібі 
мен жағдайларын реттейді. 
Ары қарай тергеу изо-
ляторларындағы ҚР ҚАК 
нормалары шаруашылық 
қызмет көрсету бойынша 
жұмыстарды орындау 
үшін жіберілген немесе 
тасталынған еркіндіктен 
айыруға сотталғандарға, 
сонымен бірге ҚР ҚАК 
88-бабына сәйкес мекеме-
лерден келген сотталған-
дарға таралады.

ҚР ҚАК 89-бабы ара-
ласқан қауіпсіздік мекеме-
леріндегі тергеу изолятор-
ларына қатысты. ҚР 18.04.17 
ж. № 58-VI Заңына сәйкес 
тергеу изоляторларында 
қамауға алу сияқты жазаны 
орындай бастады..

ҚР ҚАК 88-бабының 
4-бөліміне сәйкес сотталған 

адамды қылмыстық-атқару 
жүйесі уәкілетті органының 
шешімі бойынша жазасын 
одан әрі өтеу үшін бір меке-
меден сол түрдегі басқа 
мекемеге не қауіпсіздігі ара-
лас мекемеге ауыстыруға:

1) осы Кодекстің 
12-бабының бесінші бөлі-
гіне сәйкес сотталған адам-
ның қауіпсіздігі қамтамасыз 
етілген;

2) мекеме қайта ұйым-
дастырылған немесе тара-
тылған;

3) сотталған адам-
ның келісімімен, өндірістік 
қажеттілік болған;

4) мекемеде құқықтық 
тәртіпті сақтау қажет болған 
жағдайларда жол беріледі.

Қамауға алуды орындау 
тәртібі мен шарттары ҚР 
ҚАК-мен қатар осы бұй-
рықтың қосымшасына сәй-
кес Қамаққа алу түріндегі 
жазаны орындауды жүзеге 
асыратын арнаулы меке-
мелердің қызметі мен ішкі 
тәртіптемесін ұйымдастыру 
қағидалармен (Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2017 жылғы 
26 шілдедегі № 504 бұй-
рығы) реттеледі.
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Күдіктілер мен айыпталу-
шыларды тергеу изолятор-
ларында ұстау тәртібі мен 
шарттарын реттейтін негізгі 
нормативтік актіге «Адам-
дарды қоғамнан уақытша 
оқшаулауды қамтамасыз 
ететін арнаулы мекеме-
лерде, арнаулы үй-жай-
ларда ұстау тәртібі мен 
шарттары туралы» Қаза-
қстан Республикасының 
1999 жылғы 30 наурыздағы 
№ 353-І Заңы (бұдан әрі - 
№ 353 Заң) жатады.

Қарастырылатын сала-
дағы ішкі істер министрі-
нің, Бас прокуратурасының 
бұйрықтары мен туынды 
нормативтік актілер ҚР 
ҚАК, ҚР ҚПК және № 353 ҚР 
Заңына қарама-қайшы бол-
мауы тиіс.

Құқықты қолдану прак-
тикасын зерттеу №353 
ҚР Заңы күдіктілер мен 
айыпталушыларға қатысты 
қамауға алуды орындау 
кезінде туындайтын бар-
лық қоғамдық қарым-қа-
тынастарды реттемейтін-
дігін көрсетеді және осы 
себеп ҚР ҚАК нормаларына 
жүгінуге мәжбүрлейді. ҚР 
ҚАК-да қоғамнан уақытша 
оқшаулауды қамтамасыз 

ететін арнайы мекемелерде 
тұлғаларды ұстауға қатысты 
барлық сұрақтарды рет-
теуі тиіс деп тұжырымдауға 
болады. Ол үшін ҚР ҚАК-ға 
жаңа 7 тарау «Қоғамнан 
уақытша оқшаулауды қам-
тамасыз ететін арнайы 
мекемелерде тұлғаларды 
ұстау тәртібі мен шарттары» 
енгізу қажет.

2018 жылы ҰАТ  қатысу-
шылары 33 рет арнайы 
изоляторға барған, оның 
ішінде 11 – мерзімді, 13 – 
аралық және 9 – арнайы.

Тергеу изоляторларының 
қызметкерлері негізінен ҰАТ  
қызметі туралы хабардар 
және әдетте ҰАТ  қатысу-
шылары Тергеу изоля-
торына бөгетсіз кіру алған. 
Қостанай облысы бойынша 
ҰАТ  қатысушылары меке-
меге кіру үшін 2018 жылғы 
9 ақпанда арнайы бару 
40 минут уақытты алған-
дығын атап көрсеткен жөн. 
ҰАТ  қатысушылары есепте 
мекеменің кіші құрамы 
ҰАТ  институты туралы түсі-
нігі жоқ екендігін көрсет-
кен. Екінші бір жағдайда 
Петропавл қаласындағы ЕС 
164/1 мекемесіне барған 
кезде ҰАТ  қатысушылары 
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мекемеге фотоаппарат пен 
диктофонды алып өту үшін 
бастықтың рұқсатын көр-
ген.

Алдыңғы жылдарда 
ҰАТ  қызметі туралы 
жинақталған баяндама-
ларда қамаудағыларды 
ұстау жағдайлары алаңда-
ушылық туғызуда. Мекеме 
ғимараттарының көпшілігі 
XIX соңында, XX ғасырдың 
басында салынған. Ағым-
дағы және күрделі жөнде-
уді жүргізу сотталғандарды 
ұстау шарттары бар про-
блемаларды шешпейді: 
дәліздің, желдетудің ескір-
ген жүйесі, терезелердің 
жеткіліксіз өлшемі, ылғал-
дылық. Аталған мәселелер-
дің барлығы, өкінішке орай, 
2018 жылы да өз шешімін 
таппаған.  

Кейбір жағдайларда мұн-
дай жағдайларда ұзақ мер-
зімде болу азаптау немесе 
адамның ар-намысын 
қорлайтын әрекет ретінде 
қарастырылуы мүмкін.

Тұрғын-үй және 
санитарлық-гигиеналық 
жағдайлар

2018 жылы ҰАТ  қатысу-
шалары ТИ-ге барулар 

ғимараттың ескіргендігінің 
жалпы жетіспеушілігіне, 
олардың пайдалану мақса-
тына жарамсыз қарамастан 
мұндай мекемелердің және 
облыс бойынша ҚАЖД 
жетекшілігі арнайы конти-
ненті үшін тиісті тұрғын-үй 
және санитарлық-гигие-
налық жағдайларды құру 
туралы ұлттық заңнама мен 
халықаралық стандарттар-
дың талаптарын орындауға 
бағытталған үлкен жұмыс 
жүргізіледі. 

Бірнеше маңызды жетіс-
пеушіліктерді жою мем-
лекеттік биліктің жоғары 
құрылымдарының шеші-
міне байланысты және ТИ 
мен КҚАЖ жетекшілігі шеше 
алмайды. Осылайша Астана 
қаласындағы ЕЦ-166/1 
мекемесінде сотталғандар-
дың санының шамадан тыс 
болуына және ғимараттың 
ескіргендігіне және негізгі 
міндетіне сәйкес келме-
уіне байланысты бір адамға 
қатысты санитарлық алаң 
нормалары сақталынбайды. 
Жеке камераларда тере-
зелер ашылмайды, кейбір 
камераларда қатты ылғал-
дылық бар, төсек орындар 
ылғал. Мұндай ғимарат-
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тарда болу түрлі аурулар-
дың пайда болуына және 
дамуына алып келуі ықти-
мал. Тергеу изоляторындағы 
тұлғалармен құпия кез-
десу барысында тамақта-
нудың нашарланған-
дығына, камералардағы 
суық температураға, шама-
дан тыс ылғалдылыққа, 
төсек-орын жабдығын 
уақытылы ауыстырмауға 
және жағымсыз иісі бар 
судың ағуына байланысты 
моншада уақытылы жуыну 
мүмкіндігінің, жеке зат-
тарды жуатын ғимараттың 
болмауына байланысты 
шағымдар тіркелген.

2018 жылы барулар мұн-
дай мекемелер басшылығы 
шеше алатын бірнеше 
кемшіліктерді анықтаған. 
Осылайша Алматы қ. мен 
Алматы облысы бойынша 
ҚАЖД ЛА-155/16 мекеме-
сіне бару кезінде бірнеше 
камераларда шынысыз 
терезелер анықталған, 
олардың целлофанмен қап-
талған. Төсек орындарын-
дағы матрастар түсіп кете-
тіндігі анықталды, осы факт 
сотталғандардың пікірінше 
ұйықтау ыңғайсыз екендігін 
білдіреді.

Мұндай мекемеде және 
бірнеше басқа мекеме-
лерде камералардағы 
жекеше орналасу шарт-
тары сақталынбаған. Кейбір 
камералардағы тұрғындар 
шторды қолдан жасалынған 
материалдардан әзірлеген. 
Мұндай фактілер адамның 
қадірін төмендететіндігін 
білдіреді.

Жыл сайын ҰАТ  қатысу-
шылары өз есептерінде 
камералардағы табиғи 
жарықтандырудың жоқ 
екендігін көрсетіп келеді. 
Оның себебіне камера-
лардағы терезенің шағын 
өлшемін және мұндай 
терезелердің  шамадан 
тыс тордан тұруын жатқы-
зуға болады. Осы себептер 
бойынша ғимаратқа таза 
ауаның кішігірім көлемде 
жеткізілуді атап көрсеткен 
жөн. Есептік кезеңде мұндай 
фактілер Жамбыл облысы 
бойынша ҚАЖД ЖД 158/1 
мекемесіне барған кезде 
анықталған.

Жыл сайын тергеу изо-
ляторындағы мәселелердің 
біріне ғимараттардың сани-
тарлық құрал-жабдығының 
жарамсыздығын, дәліз 
жүйесінің нашар жұмысын, 
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көптеген жағдайларда 
ыстық судың болмауын 
жатқызуға болады. Мұн-
дай кемшіліктерді ҰАТ  
қатысушылары 2018 жылы 
да көрсетілген, оның 
ішінде Қарағанды облысы 
бойынша ҚАЖД АК-159/1 
мекемесіне барған кезде де 
байқаған.

Медициналық қызмет 
көрсету 2018 жылы 

тергеу изоляторларына 
бару медициналық қызмет 
көрсету бойынша жеткілікті 
деңгейде бұзушылықтарды 
анықтаған. Оның қатарына 
тергеу изоляторларын 
медициналық кадрлармен 
толық жабдықталмауын, 
ауруларды дәрі-дәрмектер-
мен жеткіліксіз деңгейде 
жабдықтауды, тар шеңберлі 
мамандар тарапынан меди-
циналық көмектің болма-
уына шағымдарды, медици-
налық қызметкерді шақыру 
туралы өтініштердің назарға 
алынбауын,  үздіксіз емде-
уді талап ететін ауруларды 
(қант диабеті, АИТВ, тубер-
кулез) емдеуге бақылаудың 
болмауын, медициналық 
бөлімшелердегі жиһаздың 

нашар жағдайын жатқызуға 
болады.

Барлық жоғарыда көрсе-
тілген фактілер 2018 жылы 
Тергеу изоляторына бару-
лардың келесі фактілерімен 
расталады.

Астана қаласы бойынша 
ЕЦ-166/1 ТИ ҚАЖД барған 
кезде А. есімді азаматша 
(№ 317 камера) мекемеде 
бала дәрігерінің және 2017 
жылғы 25 қазанда дүниеге 
келген нәрестеге қажетті 
кешенді дәрумендер мен 
дәрі-дәрмектердің жогқ 
екендігі туралы ауызша 
хабарлаған. 2018 жылғы 05 
қаңтарда түскен бірінші бел 
омыртқасы сынған М. есімді 
азаматтың (№ 413 камера) 
ауызша шағымына сәйкес 
оның ауырсынуды басатын 
құралдарды беру туралы 
сұрауына медициналық 
корпустың қызметкерлері 
әрқашан уақытылы жауап 
қайтармаған. Осылайша 
ауырсынуды басатын ине 
кесте бойынша емес, меди-
циналық персонал өзіне 
ыңғайлы уақытта (сағат 
09.00-ден кейін) салған. Тиі-
сінше М. қатты ауырсыну 
кезінде қимылдай алмаған 
және тиісінше жоспарлы 
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серуендеуге шыға алмаған. 
Қатты ауырсыну себебінен 
М. мекеме әкімшілігінің 
назарын өзіне аудару үшін 
камераның есіктерін ұруға 
мәжбүр болған. Содан кейін 
ғана медициналық қызмет-
кер инені күніне 2 рет сала 
бастаған. 2018 жылғы 8 
ақпанда М.-де ұстамалы 
шаншу орын алған және 
сол кезде жедел көмек 
шақырылды.

И. (№614 камера) 
ауызша шағымына сәйкес 
ол медициналық санитар-
лық бөлімге өтініш жазған, 
алайда оның өтінішін меди-
циналық қызметкер мүлдем 
қарастырмаған. С. (№615 
камера) ауызша шағымына 
сәйкес ол медициналық 
санитарлық бөлімге өзі-
нің денсаулық жағдайы 
(сөзіне сәйкес ми шайқа-
луы) туралы өтініш жазған, 
алайда медициналық 
қызметкер оны қарамаған. 
М. ауызша шағымына сәй-
кес ол медициналық қара-
удан өтпеген және медици-
налық қызметкер оны күн 
сайын қарамаған. А. (№405 
камера) ауызша шағымына 
сәйкес мекемеде ЖИТС-ға 
шалдыққандар бар, тіс 

ауырған кезде тіс дәрігері 
тісті жұлуды ғана ұсынады 
екен. Санитарлық өңдеу тиі-
сті деңгейде емес, 100-ден 
аса адам ауруға шалдығу 
қаупіне душар. Туберкулез-
бен ауыратындарға тіпті 
маска берілмейтін көрінеді. 
А. есімді тұлғада панкреатит 
анықталған, алайда меке-
меде ауруларды күту тиісті 
деңгейде емес және қажетті 
дәрі-дәрмектер бола бер-
мейді.

2018 жылғы 18 қаңтарда 
ҰАТ Қ Алматы қ. бойынша 
ҚАЖД ЛА-155/18 мекеме-
сіне барған кезде қамауға 
алынғандармен тілдесу 
барысында медициналық 
бөлім қызметкерлеріне 
шағым келтірілген. Негі-
зінен шағымдар өтінімді 
алғаннан кейін уақытылы 
келмеуге, медициналық 
қызметкерді шақыруды есе-
пке алмауға, толық қара-
мауға, дәрі-дәрмектермен 
толық қамтамасыз етпеуге 
байланысты болған. бұған 
қоса профильді мамандар-
дың (оның ішінде эндокри-
нологтың, әйел дәрігерінің, 
ЖИТС орталығы өкілдері-
нің) қарауының жоқ екен-
дігі де атап көрсетілген.



ЖИНАҚТАЛҒАН БАЯНДАМА68

Үздіксіз емдеуді талап ете-
тін ауруларды (қант диабеті, 
АИТВ, туберкулез) емдеуді 
бақылаудың жоқ екендігі 
алаңдатушылық тудыруда. 
Мұндай категорияға кіре-
тін пациенттер өзінің жағ-
дайымен жеке қалмауы 
тиіс. Бұған қоса мұндай 
тұлғаларды дәрі-дәрмек-
термен қамтамасыз ету 
мәселесі шешілмеген. Ұзақ 
уақыт бойы (шамамен 6 ай) 
инсулинды алмастырушы 
терапияны ине түрінде ала-
тын қамауға алынған аза-
матшаның сөзіне сәйкес 
ол дәрі-дәрмектің қажетті 
дозасын тағайындау мен 
емдеу шараларына түзету 
енгізу мақсатында экн-
докринологтың кеңесін 
алмаған. Дәл осындай жағ-
дай АИТВ-ға шалдыққан 
қамаудағы азаматта қайта-
лануда, ол мекемеде бола 
отырып, емдеу шараларына 
түзету енгізу мақсатында 
ЖИТС орталығының маман-
дарымен жолықпаған. Мұн-
дай жағдай созылмалы 
ауруға шалдыққандардың 
барлығында қайталана-
тыны анық.

Сонымен бірге меди-
циналық қызметкерлер-

дің түсініктемелеріне сәй-
кес түнгі уақытта (сағат 
22.00-ден кейін) мекемеде 
кезекші дәрігер қалмайды, 
қажет болған жағдайда, 103 
бригадасы шақырылады. 
Осы жағдай үлкен алаң-
датушылыққа алып келеді, 
себебі мекемеде шұғыл 
медициналық қызмет-
тің қажет болу ықтимал-
дылығы өте жоғары. Меди-
циналық білімі жоқ кезекші 
қызметкерлер жағдайдың 
қаншалықты нашар екенді-
гін бағалап, қажетті меди-
циналық көмекпен қамта-
масыз ете алмайды.

ҰАТ Қ-ның назарына 
бірнеше жағдай іліккен. 
Оның біріне бару кезінде 
№54 камерада болған З.-ға 
қатысты жағдай. ЛА-155/18 
мекеменің лазаретін-
дегі амбулаторлық карта-
лармен танысу барысында 
З.-ның амбулаторлық кар-
тасына назар аударылған. 
2017 жылғы 01 қазанда 
оның сол қолын рентгенге 
түсіру барысында 4 сау-
сағы бөлігінің сынғандығы 
анықталған. Одан кейін 
мекеме қызметкерімен 
бірге З. ұстауда болған №54 
камераға барған. З.-мен 
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жеке тілдесу барысында 
2017 жылғы 19 қыркүйекте 
оны Алматы облысының 
Іле АІІБ-ге тергеу шара-
ларына апарған кезде 
Алматы облысы ІІД тергеу-
шісі тергеу барысында оны 
қорқыту арқылы тергеу хат-
тамасына қол қоюды талап 
еткен, оның қолының сау-
сақтарын бұраған, сол кезде 
ол қатты ауырсынуды сезін-
ген. Тергеу шараларынан 
кейін ол ЛА-155/18 меке-
меге қайтарылған, сол 
сәтте қызметкерлер дене 
жарақатын келтіру туралы 
актті әзірлеген. Одан кейін 
ол ЛА-155/18 мекеме-
сінде арнайы прокурорға 
РЖЖ мен Алматы облысы 
ІІД ЖҚБ-ға шағым жазған, 
артынша мекеме қызмет-
керлері оны сыну бойынша 
операцияны жүргізу үшін 
Сызғанов атындағы ҰҒХО-ға 
жеткізген. Қазіргі уақытта 
З. тергеушіге қатысты қан-
дай процессуалды сипат-
тағы әрекеттердің қабыл-
данғандығы белгісіз. Бұған 
қоса З. сол қолының 4 сау-
сағының контрактурасына, 
яғни бүгу мен жазу мүмкін 
емес екендігі туралы айтуда, 
сондай-ақ ол қант диабе-

тіне шалдыққан. Тағы бір 
шұғыл қарастыруды талап 
ететін оқиға ЛА-155/18 
мекемесінің лазаретінде 
болған 02.05.1987 ж.т. К. 
есімді сотталғанмен орын 
алған. ҰАТ Қ-мен құпия тіл-
десу барысында ол 2018 
жылғы 08 қаңтарда оны 
Алматы облысы Жамбыл 
АІІБ қызметкерлері тара-
пынан дене жарақатын 
алғандығы, олар оның 
амбулаторлық картасында 
тіркеліп, Жамбыл ауданы 
ОАЕ ауруды қабылдайтын 
бөлмеден тиісті анықтама-
лар ұсынылғандығы туралы 
айтқан. Одан кейін соттың 
санкциясынан кейін ол 
ЛА-155/18 мекемесіне жет-
кізілген. Камерада болған 
сәтте қарсылық ретінде 
алюминийден жасалынған 
қасықты жұтқан, шамды 
сындырып, оның бөлшек-
терімен өзінің сол тоқпан 
жілігін кескен. Осы әре-
кеттерден кейін мекеме 
қызметкерлері оны лаза-
ретке жатқызып, алғашқы 
медициналық көмекті көр-
сеткен. Қазіргі уақытта ол 
өзін қанағаттанарлық дең-
гейде сезінетіндігін, бөтен 
зат бар дене бөлігінде 
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кішігірім ауру бар екенді-
гін айтқан. Медициналық 
қызметкерлердің сөзіне 
сәйкес тиісті мамандар-
дан кеңес алынған, құрсақ 
қуысы рентгенге түсірілген, 
емдеудің күту түрін ұстану 
бойынша кеңес берілген.

Алматы қ. бойынша ҰАТ 
Қ тобының мүшелері  А.П. 
Ковшениннен Алматы 
облысының Жамбыл АІІД 
қызметкерлеріне қатысты 
шағымын тіркеген, аталған 
шағым ҰАТ Қ есебіне қоса 
берілген.

Медициналық қызмет-
керлер болмаған жағ-
дайда (кешкі және демалыс 
кезінде), медициналық 
қарауды ТИБКК (бастықтың 
кезекші көмекшілері) жүргі-
зеді екен.

Мұндай жағдайы халықа-
ралық практикаға қара-
ма-қайшы келеді, себебі 
тінту кезінде медициналық 
қызметкерлердің қатысуы 
этикаға жатпайды. «Дәрі-
гердің сотталғанға медици-
налық көмекті көрсету мін-
детті түрменің қауіпсіздік 
жүйесіне қатысу міндетімен 
қиылыспауы тиіс».

Сонымен бірге тінту 
жүргізетін қызметкерлер 

қажетсіз ұстау мен кірудің 
алдын алып, тінтуді нақты 
және кәсіби түрде жүргізуді 
білуі тиіс.

Жылдың басынан 2017 
жылғы 18 қаңтарға дейінгі 
жағдай бойынша мекемеге 
67 адам келген.

2018 жылғы 15 мамырда 
Ақтөбе облысы бойынша 
УКА 168/1 Тергеу изоля-
торына бару кезінде сот-
талғандардың сөзіне сәй-
кес медициналық қызмет 
көрсету сапасы мен меди-
циналық қызметкерлердің 
қарым-қатынасының дең-
гейі нашар деңгейде.

Мониторлар арқылы 
мұндай фактілерге көз жет-
кізуге мүмкін болған. Меди-
циналық бөлім қызметкері, 
М. есімді дәрігер жұмыстың 
көп екендігіне сілтеме 
жасап, сұрақтарға жауап 
беруден бас тартып, меди-
циналық кабинеттен кетіп 
қалған.

Кейінірек кабинетке 
оралған кезде сотталған-
дардың медициналық кар-
точкаларының не себептен 
жоқ екендігі туралы сұраққа 
жауап бере алмады. Меди-
циналық карточкаларды 
жүргізу оның жауапкерші-
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лігіне жатпайды деген пікір 
білдірді.

Әйелдерге арналған 
камераларды зерттеу 
барысында тергеудегі аза-
матшадан оның гипсін 
ауыстыру қажеттілігіне 
қатысты шағым болғаны 
туралы М. есімді дәрігер біл-
мейтіндігін және сынумен 
байланысты сұрақтарды 
шешу қажет емес деген 
пікірді білдірген.

Камералардың бірінде 
ұсталынатын тергеудегі О. 
есімді азаматта жарақат-
тар мен қанды ісіктер 
анықталған. Бақылауды 
жүргізу сәтінде ол каме-
рада 10 күн болған. Тергеу 
изоляторының медици-
налық қызметкерлері оның 
денсаулық жағдайы туралы 
сұрамаған. Жарақаттар мен 
қанды ісіктер өңделмеген, 
таңғыш ауыстырылмаған.

Көптеген тергеудегілер 
қызметкерлердің қажетті 
зерттеу шараларын жүргі-
зуден бас тартатындығына 
қатысты шағым білдір-
ген. М. есімді дәрігер мұн-
дай қажеттіліктер туралы 
мекеме бастығына тұрақты 
негізде ауызша хабарлай-
тындығы, бірақ бастық 

тарапынан ешқандай әре-
кеттер қабылданбайтын-
дығы туралы айтқан.

Мекеме бастығымен тіл-
десу барысында мұндай 
факт расталмаған. Әкімші-
лік мұндай қажетті медици-
налық іс-шараларды жүр-
гізу туралы өтініш жазбаша 
түрде түсуі қажет екендігі 
туралы хабарлаған.

Қостанай облысы 161/1 
УК РММ ТИ-ге бару нәти-
жесінде 20 медициналық 
қызметкерден тұратын 
жалпы штатта 8 қызметкер 
жетіспейтіндігі анықталған. 
2018 жылы тексерілген бар-
лық  Тергеу изоляторында 
бос орындар бар екендігі 
белгілі болды. ҰАТ  қатысу-
шыларының пікірінше мұн-
дай жағдай төмен жалақы 
мен Тергеу изоляторын-
дағы еңбектің «ерекше» 
шарттары әсерінен пайда 
болады.

2018 жылғы 11 қыр-
күйекте Павлодар облысы 
ҚР ІІМ ҚАЖК АП-162/1 
мекемесіне барған кезде 
ҰАТ  қатысушылары 
«Жедел көмек дәрігерле-
рін шақыруды тіркеу жур-
налымен (2009 жылғы 01 
қаңтардан бастап, түгендеу 
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№ 511) танысу барысында 
2018 жылдың басынан 
дәрігерді шақырудың 21 
фактісінің тіркелгендігін 
анықтаған.

Журналда  «Алдыңғы 
құрсақ қабырғасын тілін-
ген жарасы, 3 ҚЕ о/б-ге 
жатқызу» диагнозы бар 
жазба бар, алайда пациент-
тің аты-жөні, туған жылы 
көрсетілмеген. Мекеме 
қызметкерлері осы жазбаға 
қатысты нақты түсінік-
теме бере алмаған және 
аталған журналды жедел 
көмек қызметкерлері тара-
пынан толтырылғандығын 
алдыға тартқан және кей-
бір жағдайда, жедел көмек 
қызметкерлері дәрігерлерді 
шақыру журналын толтыру-
дан толық бас тартатын-
дығы туралы айтқан.

Сонымен бірге дәріге-
рлерді шақыру журналында 
келесідей жазбалар бар: 
2018 жылғы 05 наурыз, 01 
сағат 00 минут, Д. 1990 ж.т., 
диагнозы – тілінген жара; 
2018 жылғы 17 маусым, 16 
сағат 31 минут, К. 1989 ж.т., 
диагнозы – оң қолының 
сынуы; 2018 жылғы 04 
тамыз, 21 сағат 23 минут, 
В. 1990 ж.т., диагнозы – 1 

см. 3 жерден тілінген жара. 
Мекеме әкімшілігінің сөзіне 
сәйкес аталған тұлғалар 
өздерін өздері түрлі себеп-
термен жаралаған, мысалы, 
сот шешімімен келіспеу.

2018 жылғы ҰАТ  қатысу-
шыларының Тергеу изоля-
торы контингентіне меди-
циналық қызмет көрсету 
бойынша есептері ҚАЖ 
саласындағы медициналық 
қызмет көрсетуді ҚР Ішкі 
істер министрлігінен ҚР 
Денсаулық сақтау министр-
лігінің қарауын беру қажет-
тілігін тағы бір рет растады. 
Мекеме қызметкерлері мен 
тергеушілер тарапынан сот-
талғандармен қарым-қа-
тынас жасау шарттарын 
толық зерттеу және сот-
талғандардың мүдделерін 
тиісті деңгейде қорғау үшін 
әкімшілікке бағынышты 
емес тәуелсіз медициналық 
қызмет қажет.

Заңда қарастырылған 
құқықтарды жүзеге 
асыру 

2018 жылғы 10 ақпанда 
Астана қ. бойынша ҚАЖ 
департаменті Тергеу изо-
ляторына (ЕЦ-166/1) мер-
зімді бару аталған меке-
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меде сотталғандардың 
құқықтарының бұзылуы 
байқалатындығын көрсетті.

№353 ҚР Заңының 
32-бабының 1-тармағына 
сәйкес сезіктілер мен 
айыпталушыларды камера-
ларға орналастыру олар-
дың жеке басы мен психо-
логиялық сыйысымдылығы 
ескеріле отырып жүргізі-
леді. Жалпы барлық каме-
раларда темекі шегетіндер 
мен темекі шектейтіндер 
бірге орналастырылған.

Жүкті әйелдер және 
өзімен бірге балалары бар 
әйелдердің құқықтарын 
сақтау толық көлемде 
жүзеге асырылмауда, себебі 
мұндай тұлғалар қажетті 
деңгейдегі тамақтанумен 
қамтамасыз етілмеген.

Камера есіктеріне сезік-
тілер мен айыпталушылар-
дың міндеттері туралы ақпа-
рат жапсырылған, алайда 
олардың заңды құқықтары 
туралы ақпарат жоқ!

Сонымен бірге камера-
ларда жеке орналастыру 
сақталынбайды. Адам 
өлтіру үшін сотталғанды 
тергеудегі тұлғамен бірге 
орналастырған жағдайлар 
анықталған. Осылайша № 

14 камерада 2 адам орна-
ластырған, оның біреуі (И.) 
17 жылға сотталған, ал оның 
камераласы С. бұрын сот-
талмаған, тергеу астында.

Барлық жоғарыда көрсе-
тілген ақпарат «Адамдарды 
қоғамнан уақытша оқша-
улауды қамтамасыз ете-
тін арнаулы мекемелерде, 
арнаулы үй-жайларда 
ұстау тәртібі мен шарттары 
туралы» Қазақстан Респу-
бликасының 1999 жылғы 
30 наурыздағы № 353-І 
Заңының 32-бабының 
(«Камераларда жеке орна-
ластыру») бұзушылығын 
куәландырады. 

А. хабарлаған шағымға 
сәйкес (№119 камера) 
2018 жылғы 01 қаңтар 
түні әкімшілік қызмет-
керлері төсек орыннан 
тұруға және дәретханаға 
баруға тыйым салынған. 
С. есімді сотталғанның 
ауызша шағымына сәйкес 
(№ 615 камера) әкімші-
лік оған қысым білдірген, 
мекемеде болудың адам 
төзгісіз шарттарын құрған. 
Сұралғандардың сөзіне 
сәйкес көптеген адамдар 
әкімшілік тарапынан теріс 
реакциядан қорқып, шағым 
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бергісі келмейді. ҰАТ Қ өз 
есебінде мұндай әрекеттер 
«Ешкімді азаптауға, оған 
зорлық-зомбылық жасауға, 
басқадай қатыгездік немесе 
адамдық қадір-қасиетін 
қорлайтындай жәбір көр-
сетуге не жазалауға бол-
майды» делінген ҚР Кон-
ституциясын бұзушылық 
болып табылатындығын 
көрсеткен. 

2018 жылғы 19 сәуірде 
Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖД ЗК-169/1 
мекемесіне барған кезде 
УҚААТ қатысушылары 
әйелдер, кәмелетке тол-
мағандар, аурулар, №1 
жергілікті учаскелердегі 
сотталғандар, шаруашылық 
жұмыстар үшін мекемеде 
қалдырылған сотталған-
дар бір қазаннан олардың 
қоректендіру нормасы 
түрлі болуына қарамастан 
тамақтанған.

Әрбір категорияның 
«Күдіктілерді, айыпта-
лушыларды, сотталған-
дарды және қыл-
мыстық-атқару жүйесі 
мекемелеріндегі бала-
лар үйлеріндегі бала-
ларды тамақтандырудың 
және материалдық-тұр-

мыстық қамтамасыз ету-
дің заттай нормаларын 
және сотталғандардың 
киім нысандары үлгіле-
рін, сондай-ақ Қамауға 
алу немесе бас бостан-
дығынан айыру түрін-
дегі жазаны өтеуден 
босатылатын адамдар-
дың тұрғылықты жеріне 
немесе жұмысына жету 
үшін ақысыз жол жүру-
мен, тамақпен немесе 
ақшамен қамтамасыз 
ету қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2014 
жылғы 28 қарашадағы № 
1255 қаулысына сәйкес 
өнімдерді тұтынудың тәу-
ліктік нормасы бар. 

ҰАТ  қатысушылары 
ҚР ҚАҚ 88-бабының 4-тар-
мағына сәйкес сотталған 
адамды қылмыстық-атқару 
жүйесі уәкілетті органының 
шешімі бойынша жаза-
сын одан әрі өтеу үшін 
бір мекемеден сол түрдегі 
басқа мекемеге не қауі-
псіздігі аралас мекемеге 
ауыстыруға мекемеде 
құқықтық тәртіпті сақтау 
қажет болған жағдай-
ларда (сот шешімімен емес 
екендігіне назар аударыңыз) 
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жол беріледі (4-тармақ). 
Көптеген жағдайларда 
дағдылы және жеңiлдетiл-
ген жағдайлардағы тәртіптік 
жазалауы жоқ сотталғандар 
аударылған.

Қауіпсіздігі аралас меке-
меге мұндай ауыстыру 
кезінде сотталғандар:

1) ай сайын тамақ өнім-
дері мен бірінші кезекте 
қажетті заттарды сатып 
алуға ақшаны уақытша 
орналастырудың қолма-қол 
ақшаны бақылау шоттарын-
дағы қаражатты бір айлық 
есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде жұмсауға; 

2) бір жыл iшiнде екі 
қысқа мерзiмдi кездесу 
алуға;

3) күн сайын ұзақтығы 
бiр жарым сағаттық серуен-
деудi пайдалануға құқылы. 

Бұған қоса ҚР ҚАК 
136-бабының 4-бөлімінің 
негізінде олар:

1) ай сайын тамақ өнім-
дері мен бірінші кезекте 
қажетті заттарды сатып 
алуға ақшаны уақытша 
орналастырудың қолма-қол 
ақшаны бақылау шоттарын-
дағы қаражатты екі айлық 
есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде жұмсауға;

2) бір жыл iшiнде үш 
сауқат немесе сәлемдеме 
және үш бандероль алуға;

3) бір жыл ішінде үш 
қысқа мерзімді кездесу 
алуға;

4-бөлім 2017 жылғы 
03 шілдедегі № 84-VI ҚР 
Заңына сәйкес 4)тармақша-
мен толықтырылған. 

4) күн сайын ұзақтығы 
бiр жарым сағаттық серуен-
деудi пайдалануға құқылы.

Осылайша ҰАТ  қатысу-
шылары тергеу изолятор-
ларына орташа қауіпсіз-
дігі бар мекемелерден 
аударылған тұлғалардың 
жағдайының нашарлауын 
атап көрсеткен. Олар теле-
фон тілдесуге, ұзақ мер-
зімді кездесулерге құқылы 
емес. Бұған қоса олардың 
пікірінше құқықтық колли-
зия орын алды: уәкілетті 
орган өзінің шешімімен 
соттың сотталғандардың 
құқықтарын нашарлататын 
мекеме түрін анықтау бөлі-
гіндегі шешімін жояды, бұл 
ретте «арнайы жер» деп 
аталатын жергілікті учаске-
лердегі қауіпсіздігі аралас 
мекемеде сотталғанның 
болуы мерзімі реттелмейді. 
Сотталған мұндай учаске-
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лерді жылдар бойынша 
болуы ықтимал, ол, өз кезе-
гінде құзыретті әкімшілік 
органды заңнама немесе 
нормативтік-құқықтық акті-
лерімен реттелуді талап 
ететін

С о т т а л ғ а н д а р м е н 
қа рым-қатынас құруға 
қатысты БҰҰ мнималды 
стандартты ережелердің 
37 ережесіне:

a) тәртіптік жазалау 
түріндегі мінез-құлық;

b) сотталғандарда 
тағайындалуы мүмкін 
жазалау іс-шараларының 
түрі мен ұзақтығы;

c) мұндай жазалау 
түрлерін белгілеуге 
құқылы орган;

d) сотталғандар-
дың жалпы континген-
тінен мәжбүрлі бөлудің 
кез келген шаралары, 
мысалы, жалғыз қамау, 
шоғырландыру, сегре-
гация, карцерге орна-
ластыру немесе ұстау 
шарттарын шектеу, 
тәртіптік жазалау 
түріндегі немесе тәртіп 
пен қауіпсіздікті сақта-
уға арналған шаралар, 
оның ішінде мәжбүрлі 
шоғырлаудың кез кел-

ген шараларын қолдану 
мен жою тәртібін пай-
далануды және қайта 
қарастыруды реттей-
тін қағидаттар мен 
рәсімдерді әрекетке 
енгізу қайшы келеді.

58-ережеге сәйкес:
1. Сотталғандарға бел-

гілі бір уақыт ішінде және 
тиісті бақылаумен оларға 
отбасыларымен немесе 
достарымен тілдесуге мүм-
кіндік беру қажет: 

a) хат алмасу және егер 
мұндай мүмкіндік болса, 
телекоммуникациялық, 
электрондық, цифрлық 
және өзге құралдарды пай-
даланумен; және

b) жеке кездесулер 
кезінде қарама-қайшы 
келеді

2. Жұбайлық кездесулер 
рұқсат етілген жағдайларда, 
мұндай құқық ешқандай 
кемсітушіліксіз пайда-
ланылуы тиіс және сот-
талған әйелдерде мұндай 
құқық еркектермен бірдей 
жүзеге асырылуы тиіс.

106-ережеге сәйкес:
Екі тараптың мүддесін 

қанағаттандыратын сот-
талғандар мен олардың 
отбасылары арасындағы 
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байланысты күшейтуге аса 
назар аударған жөн.

ҰАТ Қ-ның осы пікі-
рімен келісу қажет. Біз бұл 
жағдайда заңның негі-
зінде емес, әкімшілік орган 
шешімінің негізінде адам-
ның құқықтарын шектеуге 
боламыз.

Еңбекке, білім алуға 
құқық.

Қауіпсіздігі аралас меке-
мелердегі «арнайы» жер-
гілікті учаскелердегі сот-
талғандарда жұмыс істеу, 
ақша табу мүмкіндігі жоқ. 
Сонымен қатар заңның 
орташа білім алу туралы 
барлық азаматтардың 
құқығы бұзылуда.

Нельсон Манделаның 
4-ережесіне сәйкес:

1.  Түрмеге жабуға 
немесе еркіндіктен 
айырудың ұқсас жолына 
қаулы шығару мақсатына 
қоғамды қызметкерлерден 
қорғау және қайталану жағ-
дайларын қысқарту болып 
саналады. Мұндай мақсат-
тар сотталғандар түрме-
ден шыққаннан соң заңға 
бағынышты және қоғамда 
жеке өмір сүре алатындай 
етіп енгізуді қамтамасыз 

ету үшін мүмкіндігінше сот-
талғандарды түрмеге қамау 
мерзімін мейлінше пай-
даланған жағдайда ғана 
жүзеге асыру мүмкін.

2. Осыған байланысты 
түрме әкімшілігіне және 
құзыретті органдарға сот-
талғандар білім алуға, кәсіби 
дайындық пен жұмыс, 
сонымен бірге көмектің 
басқа түрлерін, оның ішінде 
түзеу, моральдық, рухани, 
әлеуметтік, медициналық 
және спорт сипатындағы 
көмек түрлерін алу үшін 
тиісті мүмкіндіктерді ұсы-
нуы тиіс. Барлық мұндай 
бағдарламалар, іс-шаралар 
мен қызметтер сотталған-
дарды қайта тәрбиелеудің 
жеке тұтынушылықтарын 
есепке ала отырып жүзеге 
асырылуы тиіс.

96-ереже.
1. С о т т а л ғ а н д а р д а 

жұмыс істеу және сот-
талғандардың физикалық 
және психикалық жарам-
дылығы расталған басқа 
білікті медициналық маман-
дар немесе дәрігерлерді 
анықтаған жағдайда, өзінің 
оңалтуына белсенді қатысу 
мүмкіндігі болуы тиіс.
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2. С о т т а л ғ а н д а р ғ а 
қалыпты жұмыс күнін тол-
тыруға жеткілікті пайдалы 
жұмысты тағайындау қажет.

104-ереже
1. Осыдан пайда көре 

алатындай барлық сот-
талғандар ары қарай білім, 
оның ішінде егер елде рұқ-
сат етілсе, діни білім алу 
мүмкіндігімен қамтамасыз 
етуі тиіс. Сауатсыз сот-
талғандар мен сотталған 
жас балаларды оқытуды 
міндетті деп санау және 
түрме әкімшілігі оған мей-
лінше назар аударуы қажет.

2. Сотталғандарды оқы-
туды мүмкіндігінше елдегі 
ағымдағы білім беру жүй-
есімен, осылайша түрмеден 
босатылған сотталғандар 
ары қарай оқытуын жалға-
стыруын қамтамасыз етуге 
болатындай етіп біріктіру 
қажет.

ҰАТ Қ қорытындысы: 
ҚР ҚАК-ге қарама-қайшы 
келеді деп тану арқылы 
қауіпсіздігі аралас меке-
мелердегі жергілікті 
учаскелерді жою қажет.

Сыртқы әлеммен 
байланыс 

Тергеу изоляторындағы 
сотталғандар үшін сыртқы 
әлеммен байланыс, ең 
алдымен, отбасы мүшеле-
рімен қысқа және ұзақ мер-
зімді кездесулер арқылы 
жүзеге асырылады. Бұған 
қоса мұндай байланыс сот-
талғандардың хат алмасу, 
сәлемдемелерді алу, теле-
бағдарламаларды, кино-
фильмдерді көру, газе-
таларды, журналдарды 
оқу, телефонмен тілдесу 
құқығы арқылы жүзеге 
асырылады.  

ҰАТ  қатысушыларының 
есептік жылдағы барулар 
есептерін талдау сотталған-
дардың барлық көрсетілген 
құқықтары негізінен сақта-
латындығын көрсеткен.

ҰАТ Қ 18 қаңтарда 
Алматы қ. бойынша ҚАЖ 
Департаментінің ЛА-155/18 
мекемесіне барған кезде 
анықтаған мәселелерінің 
біріне сотталғандардың 
мемлекет тағайындаған заң-
герлермен байланысының 
болмауы жатады. Көпте-
ген сотталғандар заңге-
рлер келмейтіндігі және іс 
бойынша оларды қорғау 
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«минимум» бойынша өте-
тіндігі туралы айтады. Мұн-
дай жағдай ұсталғандардың 
көпшілігінде байқалады, 
алайда ҰАТ Қ осы мәселеге 
назар аударуды өтінуде.

2018 жылғы 15 қарашада 
ҚР ІІМ БҚО бойынша ҚАЖД 
РУ-170/1 мекемесіне барған 
кезде тергеу изоляторында 
«транзиттік сотталған-
дар» категориясына жата-
тын екі экстрадицияланған 
және өз туыстарымен 
кездесуге, сәлем-сауқат-
тарды алу құқығы жоқ 
қамауға алынған әйел-
дер ұсталынған. Мекеме 
қызметкерлерінің пікірінше 
«Қылмыстық-атқару жүйесі 
тергеу изоляторларының 
ішкі тәртіптеме қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2017 жылғы 
26 шілдедегі № 505 бұй-
рығының 65-тармағының 
7) тармақшасының нор-
маларымен белгіленген 
құқықтарды мұндай шекте-
улер орынды, себебі қағи-
даларда сәлем-сауқаттар 
транзитпен айдауылдана-
тын адамдарға қабылдан-
байды және келушіге қай-
тарылады делінген.

Бұған қоса ҰАТ Қ мұндай 
әрекеттерді заңсыз және 
транзитпен айдауылдана-
тын адамдар мен олар-
дың туыстарының заңды 
құқықтарын елеулі түрде 
шектейді деп санайды. ҰАТ  
қатысушыларының кел-
тірілген норма бойынша 
Қазақстан бойынша сот-
талғандардың транзиті 
туралы сөз қозғалған, сот-
талғандарды басқа мемле-
кетке айдатылуы бойынша 
транзит туралы айтылмаған. 
Қарастырылатын норма-
лардың мұндай түсіндірмесі 
дұрыс деп саналады.

ҰАТ Қ мұндай жағдайда 
экстрадицияланатын сот-
талғандардың құқықтары 
бұзылады және мұн-
дай мәселе заңнамалық 
шешімді немесе ҚР БП-ның 
түсіндірмесін талап етеді 
деп санайды. Бұл ретте 
«транзитті талап ететін 
сотталған» критерийлері, 
мысалы, этаппен апару 
туралы шешімді қабылдаған 
сәттен бастап және қабыл-
данған шешімге қарсылық 
білдіру мүмкіндігінің бітуін 
ескере отырып нақты рет-
телуі тиіс. Мұндай шешімді 
қабылдау (немесе ҚР БС 
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түсіндірмелері) қажеттілігі 
мен маңыздылығы экстра-
диция бойынша қамауға 
алынған тұлғалар тергеу 
изоляторларында бір жылға 
дейін, кейбір жағдайларда 
одан ұзақ мерзім болуымен 
түсіндіріледі. Бұл ретте 
әдетте экстрадицияланған 
сотталғандар басқа сот-
талғандар секілді айыпта-
ушылар болып табылады, 
алайда сәлем-сауқаттарды 
алу және туыстарымен 
кездесу мүмкіндіктері-
нен айырылған. Және 
сирек жағдайларда олар 
сотталғандар (іздеудегі-
лер) болуы ықтимал және 
мұндай жағдайда да олар 
сәлем-сауқаттарды алу 
және туыстарымен кездесу 
құқықтарына ие.

Біз жоғарыда атап көр-
сеткендей, қауіпсіздігі ара-
лас мекемелерге жазасын 
өтеуге келген сотталған-
дар ҚР ҚАК 88-бабының 
4-бөліміне сәйкес тергеу 
изоляторларының жергі-
лікті учаскелерінде қысқа 
мерзімді, ұзақ мерзімді 
кездесуларге құқығы жоқ, 
осылайша Нельсон Ман-
дела ережелерінің 43-ере-
жесінің 3-тарауының 

талаптары бұзылуда, атап 
айтқанда:
тәртіптік жазалаулар

немесе шектеу шаралары
отбасымен байланысқа
тыйым салудан тұрмауы
тиіс.
Отбасымен байланысқа

шектеулер қысқа мерзімге
ғана белгіленуі тиіс және
бұлшаратекқанақауіпсіз-
дік пен тәртіпті сақтау
үшінталапетіледі.

Тергеу изоляторларын-
дағы тергеуде тұлға-
ларда сонымен қатар 
отбасыларымен ұзақ мер-
зімді кездесу құқығынан 
айырылған. Олардың кей-
біреулері изоляторда көп-
теген айлар болуы ықтимал.

ҰАТ Қ қорытындысы: 
заңнама деңгейінде ҚР 
тергеу изоляторларын-
дағы транзиттік тұлғалар 
түсінігі мен олардың ста-
тусын нақты анықтау қажет. 
Заңнама мен нормативтік 
құқықтық актілерді сәй-
кестікке келтіру, сотталған-
дардың әлеуметтенуге 
құқықтарын бұзатын қара-
ма-қайшылықтарды жою.
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Ар-ождан бостандығына 
құқық.

ҰАТ Қ қауіпсіздігі аралас 
барлық мекемелерде сот-
талғандарда шағын түзе-
тулерді ескере отырып, 
діни жораларды орындау 
мүмкіндігі бар екендігін 
атап көрсеткен. Шектеуге 
мекеме режимі жатады, 
яғни түнгі уақытта намаз 
оқуға тыйым салынған. 
ҰАТ Қ Маңғыстау облысы 
бойынша ҚАЖ Департа-
ментінің ГМ-172/10 меке-
месінде «діни жораларды 
жүзеге асыру мүмкіндігін-
сіз өз дінін ұстану құқығы 
сақталынатындығын» көр-
сеткен.

Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министр-
лігі ҚАЖ Департаментінің 
«РУ-170/1 түзеу меке-
месі» РММ-ға бару кезінде 
ҰАТ Қ «БҚО бойынша ҰАТ  
қатысушыларымен бірге 
болған мекеме қызметке-
рлері уақытша сақтау изо-
ляторында ұстау режимін 
бұзбайтын діни жораларды 
ғана жүргізуге рұқсат етіл-
гендігін» көрсеткен.

Камераларда намаз 
оқуға егер ол Ережелерге 
(кешкі демалу уақытынан 

кейін, қоғамдық орын-
дарда, тексеріс барысында 
және т.с.с.) қарама-қайшы 
келмесе рұқсат етіледі.

ҰАТ Қ қорытындысы: 
Азаматтың ар-ождан 
бостандығына конститу-
циялық құқығы Мекеменің 
ішкі тәртіп ережелері секілді 
нормативтік құқықтық акті-
лермен шектелген. Норма-
тивтік-құқықтық актілері 
Республиканың негізгі заң-
дарына сәйкестікке келтіру 
қажет.

Шағымдарды, ұсы-
ныстарды, өтініштерді 
беру құқығы 2018 жылы 
ҰАТ  қатысушылары Тер-
геу изоляторларына бару 
кезінде шағымдарды, 
ұсыныстарды, өтініштерді 
берудің формалды тәр-
тібі барлық мекемелерде 
сақталатындығын көрсет-
кен. Алауда сотталғандар-
дың құқықтары қорғаудың 
аталған арнасына деген 
сенім деңгейі аса жоғары 
емес. Осылайша 2018 
жылғы 10 ақпанда Астана қ. 
бойынша ҚАЖД ЕЦ-166/1 
мекемесіне барған кезде 
тергеу изоляторының 
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режимдік бөлімінің дәлізде-
рінде ҰАТ Қ, КҚАЖ, Прокура-
тура, ІІМ, ҚБК мекенжайына 
шағымдарға арналған 
жәшіктердің болуына қара-
смастан шағымдарды беру 
тетігі жұмыс істемейді, сот-
талғандар мен айыпта-
ушылардың құқықтары 
бұзылуда. Көптеген тұлға-
лар ҰАТ -ның шынайы 
тиімділігіне сенбейді, сол 
себептен прокуратураға 
шағымдар жазбайды. Ұста-
удағылардың сөзіне сүйен-
сек, әкімшілік кез келген 
шағымды тексереді және 
қажет болса, белгісіз себеп-
термен шағымды адреса-
тқа жібермейді. С. есімді 
тұлғаның (№ 615 камера) 
ауызша шағымына сәйкес 
шағымдар адресатқа дейін 
жетпейді және әкімшілік 
тарапанын ешқандай әре-
кеттер қабылданбайды. А. 
есімді сотталғанның (№ 119 
камера), А. есімді сотталған-
ның (№ 405 камера) ауызша 
шағымына сәйкес әкім-
шілікке қатысты шағым-
дар прокуратураға немесе 
сотқа оларды әкімшілік 
оқығаннан кейін мүлдем 
жетпейді. Прокуратураға 
немесе сотқа жіберілетін 

өтініштер немесе шағым-
дарға арналған конверттер 
берілмейді. Әкімшілік әрбір 
шағымды оқиды, одан кейін 
конвертті ары қарай жіберу 
немесе жібермеу туралы 
шешім қабылдайды. Шығыс 
өтініштерді немесе шағым-
дарды беруді есепке алу 
журналы жоқ. Мұндай фак-
тілер Қылмыстық-атқару 
жүйесі тергеу изолятор-
ларының ішкі тәртіптеме 
қағидаларының 9-тарауын 
(«Күдіктілер мен айыпта-
лушылардың ұсыныстар, 
өтiнiш және шағым жол-
дауы тәртібі») елеулі бұзу-
шылық болып табылады.

Қағидалардың 85 - бабына 
сәйкес прокурорға немесе 
сотқа жолданған ұсы-
ныстар, өтiнiштер және 
шағымдар желiмделген 
конвертте қабылданады 
және цензураға жатпайды. 
Келiп түсуiне қарай дереу 
адресатқа жолданады.

Қамаудағылар әкім-
шілікке қатысты шағым 
оларды ұстау шарттарына 
теріс әсер ететіндігі, тиі-
сінше көптеген қамау-
дағылар шағымдарды 
беруге қорқатындығы 
туралы хабарлаған.
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Күдіктілердің сөзіне сәй-
кес олардың шағымдарын 
әкімшілік тіптен есепке 
алмайды. Осылайша М. 
есімді ұсталған, 10.01.1991 
ж.т., бұрын сотталған 
бірнеше рет мекеме 
бастығының атына карантин 
бөлімінде ұстаудың шарт-
тарына қатысты шағымдар 
(оның мекемеде 27.01.2018 
ж. бастап 09.02.2018 ж. 
дейін болу кезінде төсек-
орын жабдығы ауыстыр-
мағандығы, күніне 1 рет 
қана шылым шегуге рұқ-
сат берілетіндігі, денсаулық 
жағдайы бойынша медици-
налық қарауға қол жеткізе 
алмайтындығы туралы өті-
ніш) жазған, алайда әкім-
шілік тарапынан кері бай-
ланыс болмаған.

Тергеу изоляторын-
дағы шағымдарға қатысты 
жоғарыда келтірілген жағ-
дайлар басқа барулар нәти-
желерімен де расталған. 
2018 жылғы 25-26 қыр-
күйекте Жамбыл облысы 
бойынша ҚАЖД ЖД 158/1 
мекемесіне бару бойынша 
есепте жеке сұрау салынған 
сотталғандардың пікірінше 
олардың шағымдары адре-
саттарға жетпеген және 

олар шағымдарына қатысты 
жауаптарын алмаған.

Шағымдарды берудің 
ағымдағы жүйесінің тиімсіз-
дігіне байланысты ең тиімді 
әдіс деп тергеудегілермен, 
қамаудағылармен және сот-
талғандармен жеке кезде-
сулер десе болады. Мұндай 
кездесулер барысында сот-
талғандар тілдесудің құпи-
ялылығына сенімді болады 
және ағымдағы қиын-
шылықтар туралы ашық 
айтатын болады. Осылайша 
ҰАТ Қ Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖД ЗК-169/1 
мекемесіне бару кезінде 5 
сотталғанды қабылдаған. 
Олардың шағымдары негі-
зінен процессуалды норма-
ларға қатысты болған, атап 
айтқанда, қылмыстық іс 
бойынша жаңадан ашылған 
жағдайлар бойынша Е. 
есімді айыпталушы 2018 
жылғы 16 ақпанда Атырау 
қаласынан көзбе-көз бет-
тестіру өткізу үшін жеткі-
зілген. Ол 2018 жылғы 17 
сәуірде шығарылған шешім-
мен келіспей, қалалық про-
куратураға өтініш жазған, 
алайда оған құжаттың кіріс 
нөмірін бермегендіктен, ол 
2018 жылғы 19 сәуірде қай-
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тадан шағым берген. Өзбек-
стан Республикасының 
ҚК 188-бабының 2-бөлі-
мімен қарастырылған қыл-
мысты жасағаны үшін ізде-
уде болған О. есімді тұлға 
2018 жылғы 17 қаңтарда 
ұсталынып, УҰИ-ге, артынша 
ТИ-ге ауыстырылған. Сот 
оның қатысуынсыз өтке-
ніне және оның қолына 
санкцияны 40 күні ғана 
бергендігіне шағым біл-
дірген. Келген прокурорға 
өзінің шағымын білдірген, 
бұған қоса Өзбекстандағы 
туыстарымен не жазбаша, 
не телефон арқылы хабар-
ласу мүмкіндігінің жоқ 
екендігін де айтқан. Аталған 
сұрақтар бойынша проку-
рорға өтініш жазған, алайда 
кіріс нөмір алмаған, бұған 
қоса оған заңгерде беріл-
меген. Н. есімді тұлға 2017 
жылғы 11 желтоқсанда 
жедел іздестіру шара-
ларының нәтижесінде ҰҚКБ 
қызметкерлерімен есірткі 
сақтағаны үшін ұсталынған, 
оған қатысты күш көрсету 
қолданылған. Өзіне қатысты 
қолданылған әрекеттерді 
заңсыз деп санайды, дене 
жарақаттарын алу туралы 
сот медициналық сарап-

тама қорытындысы бар. 
Тергеу изоляторындағылар-
дың құқықтарын түсіндіру 
туралы өтініш білдірген.

Барлық келтірілген факті-
лер сотталғандардың мәсе-
лелерін шешу міндетіне 
жататын мемлекеттік билік 
органдары өз міндеттерін 
тиісті түрде орындай бер-
мейтіндігін, сотталғандар-
дың жағдайын толық түсіне 
бермейтіндігін және бейта-
рап қарым-қатынас таныта-
тындығын куәландырады.

Арнайы барулар 2018 
жылы 9, ал 2016 және 2017 
жылдары 6 арнайы бару 
тіркелген.

ҰАТ  қатысушылары 
арнайы баруды қатыгез, 
адамгершілікке жатпай-
тын немесе ар-намысты 
қорлайтын іс-әрекеттер-
дің және тергеу изолятор-
ларындағы тұлғалардың 
азаптауға қатысты түскен 
шағымдар мен өзге сигнал-
дар бойынша барған. 2018 
жылғы ҰАТ Қ есептерінде 
көрсетілгендей мұндай 
әрекеттер, өкінішке орай, 
қарастырылған мекеме-
лерде болған.
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Статистикаға сүйенсек, 
әдетте барлық азаптаулар 
ұстаудың алғашқы сағат-
тарында және тергеу әре-
кеттерін өткізу барысында 
қолданылады. Алайда 
қамауға алынғандардың 
сөздері көп жағдайда еске-
русіз қалады және осы 
пікірді 2018 жылғы арнайы 
бару нәтижелері растаған.

ҚР омбудсмені ҚР 
Жоғары сотымен серіктестік 
туралы ағымдағы меморан-
дум шеңберінде сот прак-
тикасын жалпылау тәр-
тібінде оның Төрағасының 
мекенжайына сот үрдісін-
дегі адамның құқықтары 
мен бостандығын қорғау 
сұрақтары бойынша ақпа-
ратты жолдаған.

Адам құқықтары жөнін-
дегі уәкілетті органның 
мекенжайына соңғы 12 ай 
ішінде соттың шешімімен 
келіспеу туралы 329 өтініш 
түскен, бұл көрсеткіш тір-
келген өтініштердің жалпы 
санының 26%-н құрайды. 
226 шағым сот ісін жүргізу-
дің қылмыстық нысанына, 
91 шағым – азаматтық, 
12 – әкімшілікке қатысты 
болған. Негізінен өтініштер 
Астана мен Алматы қала-

ларынан, Қарағанды мен 
Қостанай облыстарынан 
түскен. Практикада азамат-
тарды қылмыстық қуда-
лауға заңсыз тартудың 
негізгі себебіне сотқа 
дейінгі өндіріс барысында 
заңдылықтың және процес-
суалды нормалардың бұзу-
шылығы жатады. Мұндай 
бұзушылықтар бойынша 
сот бақылау құзыретіне ие 
тергеу соты уақытылы баға 
бермеу себебінен пайда 
болған. Өтініш берушілер 
өз өтініштерінде үкімнің 
негізіне әдетте қылмыстық 
қудалау органының актісі 
алынатындығын көрсеткен. 
Сот іс материалдарына тәу-
елсіз сараптама қорытын-
дыларын қосу туралы 
өтінішхаттарды мақұлда-
майтын көрінеді, бұған қоса 
тергеу барысындағы про-
цессуалды бұзушылықтар 
назарға алынбайды, кінәнің 
жанама дәлелдемелерін 
негізге алуға жол беріледі. 
Жоғарыда аталған факті-
лерді ҚР Бас прокурату-
расының деректерімен 
расталған. 2018 жылы сот 
апелляциялық инстанци-
ядағы өзгертілген немесе 
жойылған сот актілері-
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нің саны шамамен 1,5 есе 
артқан. Прокуратура орган-
дарының қарсылықтары 
бойынша кассациялық 
саты 200-ден аса сотталған-
дардың (оның ішінде 12 
адам толық, ал 19 ішінара 
ақталған, қалғандарының 
жазаны өтеу мерзімі төмен-
детілген, ұстау режимдері 
өзгертілген)1  жағдайын 
жақсартқан.

Осы бағыттағы атап өте-
тін фактіге сотталғандардан 
түскен шағымдардың негі-
зінде 2018 жылғы 6 ақпанда 
Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша ҚАЖ Департа-
ментінің ЕС-164/1 меке-
месіне бару нәтижелерін 
жатқызуға болады.

К. есімді айыпта-
лушы қылмысты (зор-
лық-зомбылықпен ұрлық) 
жасады деген күдікпен 
5 айдан аса уақытқа 
ұсталынған. Бұрын сот-
талынған, ұстағанға дейін 
еркіндікті шектеу бойынша 
полицияның учаскелік 
инспекторының жергілікті 
полиция қызметінде есепте 
болған. Ұстау кезінде Петро-
павл қ. ІІБ Бірінші полиция 
бөліміне жеткізілген. Поли-

1  http://www.nomad.su/?a=3-201812070027

ция бөлімінде Азамат есімді 
№13 Юбилейный ықшам 
ауданы полициясының 
өңірлік пункттің учаске-
лік қызметкері мен Данияр 
есімді Петропавл қ. ІІБ 
Бірінші полиция бөлімінің 
жедел уәкілетті қызметкері 
оған психологиялық қысым 
көрсеткен, атап айтқанда, 
оған ағаларыңмен бірге 
отырғызамыз, егер кінә-
сін мойындамаса, қыл-
мыстық істі топтық деп 
қолдан жасаймыз деген. 
К. есімді азамат психоло-
гиялық қысымның себе-
бінен және кінәсіз аға-
ларын соттауы ықтимал 
деген қорқыныштан өзінің 
кінәсін мойындап, тергеу 
органымен келіскен. Оны 
бөлімде 6 сағаттан аса 
ұстаған, заңгерді ол мәж-
бүрлі түрде түсінік бер-
геннен кейін ғана әкелген. 
Сотталған сонымен бірге 
сот шаралары барысында 
зардап шеккен тұлға оған 
шағымдары жоқ екенді-
гін айтқан, алайда сот бұл 
фактіні мүлдем назарға 
алмаған. Осы қылмыстық 
істі шынайы қарастыруды 
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өтінуде. Азаптау қолданыл-
маған.

Г. есімді айыпталушыны 
полиция қызметкерлері 
қылмыс жасады деген 
күдікпен ұстап, Петропавл 
қ. ІІБ уақытша ұстау изоля-
торына отырғызған. Изоля-
торда болған кезде айыпта-
лушының сөзіне сәйкес 
оны азаптаған, аяқпен 
бұтынан ұрған, жыныстық 
қатынас түріндегі сексу-
алды зорлық-зомбылықпен 
қорқытқан. Оны қыл-
мыстық іздестіру бөлімінің 
бастығы Р., УҰИ қызметкері 
Р. есімді қызметкер ұрған. 
Осы фактіге Петропавл қ. 
ІІБ УҰИ бастығының орын-
басары куәгер болған. Оны 
жасамаған қылмыстарды 
мойындауға итермеле-
ген. Өз сөзінде полиция 
қызметкерлері «Қандай 
айырмашылық бар? Бір 
ұрлыққа артық, сен бәрібір 
отырасың» деген секілді 
сөздерді қолданған. Сексу-
алды зорлық-зомбылықтан 
қорыққан айыпталушы 
кінәсін мойындаған. Алайда 
қылмыстың осы эпизод-
тары бойынша айыпта-
лушы зардап шеккендер-
мен ымыраға келген. Біраз 

уақыттан соң оны қайта-
дан Петропавл қ. ІІБ-ге 
шақырып, ешқандай түсін-
дірусіз уақытша ұстау изоля-
торына қамаған. Ешқандай 
тергеу әрекеттері, көзбе-көз 
беттестірулер мен жауап 
алу жүзеге асырылмаған, 
оны сөзсіз ЕС 164/1 меке-
месіне ауыстырған. Айыпта-
лушы оған қосымша басқа 
ұрлау фактілерін қосуынан 
қорыққаннан соң ҰАТ -ға 
жүгінген.

Б. есімді тұлға 2013 жылы 
Павлодар облысының 
ауданаралық сотының 
шешіміне сәйкес 17 
жылға бас бостандығынан 
айырылған. Ары қарай ол 
Қарағанды облысы «159/5 
АК мекемесі» РММ-ға, 2017 
жылғы 25 желтоқсанда 
164/1 ЕС-ге жіберген. Сот-
талғанның құқық қорғай-
тын институттар мен олар-
дың өкілдеріне жүгінуінің 
басты себебі оның және 
басқа адамдардың өміріне 
төнген қауіпті жатқызуға 
болады. Сотталған жаза-
сын Қарағанды облысының 
159/5 АК мекемесінде өте-
ген. Барлық қиыншылықтар 
ол және басқа үш сотталған 
М. есімді сотталғанның өлі-
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мінің куәгері болған сәттен 
басталған. Осылайша 2016 
жылғы 12 шілдеде 15 адам-
нан тұратын сотталғандар-
дың ерікті ұйымының бел-
сенділері бір сотталғанды 
ұрып соққан, соққының 
нәтижесінде соңғысы көз 
жұмған. Осы факт бойынша 
Қарағанды облысы Абай 
ауданының прокуратурасы 
келген. Б. және басқа үш 
сотталғанды прокуратура 
өкілдерінен алшаққа жібе-
ріп, ештеңе айтпауды талап 
еткен. Қорқыту үшін оның 
басына пакет кигізіп, оны 
скотчпен орап, қылқын-
дырған, одан кейін бар-
лық істі басқа сотталғанға 
жауып, мекеме әкімші-
лігі тынышталған. Алайда 
оны Петропавл қ. 164/1 ЕС 
мекемесіне аудару туралы 
шешім қабылданған. 
Оның пікірінше бұл меке-
меде оның құқықтары 
бұзылуда. Ол бірнеше күн-
нің ішінде 25-29 желтоқсан 
аралығында намаз оқыған, 
ол кезде ешкім оған 
ескерту жасамаған. Алайда 
30 желтоқсанда әкімшілік 
оған бұзушылық жасады 
деп шешім шығарған-
дығы туралы тек қана 2018 

жылғы 8 қаңтарда ғана біл-
ген. Сотталған қызметке-
рлердің мұндай әрекеттерін 
ол Қарағанды қаласындағы 
мекемеден «нұсқау» деп 
санайды. Осылайша мекеме 
әкімшілігі оның мүлдем 
сөйлетпеуді қалаған, себебі 
сотталушы Қарағанды 
облысының АК 159/5 меке-
месіндегі М. есімді сот-
талғанды өлтірудің бас 
куәгері болып табылады. 
Сонымен қатар сотталған-
ның пікірінше оны СУС-дан 
қалыпты жағдайға шығар-
майды, түрлі жазалауды 
ойдан құрастырып, оған күн 
тәртібін бұзбайтын уақытта 
да діни жораларды жасауға 
тыйым салған. Сотталған 
Қарағанды облысында 
жазасын өтеп жатқан 
қалған үш куәгердің өміріне 
алаңдаушылық білдірген.

С. есімді сотталған соттан 
соң «АК 159/5 мекемесі» 
РММ-ға, кейін бұл мекеме-
ден 2017 жылғы маусымда 
ЕС 164/1 мекемесіне 
ауыстырылған. Сотталған-
ның жүгінуіне негізгі себеп 
Қарағанды облысы «АК 
159/5 мекемесі» РММ-дағы 
азаптаулар жатады. С. сөзіне 
сүйенсек, сотталғанды 
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мекеме режиміне бағын-
дыру үшін оны азаптаған. 
Азаптауды сотталған келе-
сідей сипаттады: маскадағы 
үш қызметкер (ол сонымен 
бірге олардың қызметтік 
аяқ-киімін байқаған) оны 
толық шешіндіріп, басына 
матаны орап, көзін байлап, 
қолын арқасына скотчпен 
байлап, қараңғы ғимаратқа 
кіргізген. Ары қарай оның 
аузын матамен жауып, 
бар күшпен төменгі жағын 
ашып, ол тұншыққанға 
дейін су құйған. Бұл ретте 
темекі тұтандырғыштың 
жарығын көзіне жақын-
датқан, электршокермен 
оның қолдарына, аяғына, 
денесіне және жыныс 
мүшелеріне тоқ жібер-
ген. Осы азаптаулардан 
соң оны далаға шығарып, 
скотчты шешіп, екі қолын 
көтеріп іліп қойған. Осын-
дай қалыпта ол біраз уақыт 
тұрғызған, бұған қоса 
одан мекеме әкімшілігінің 
барлық нұсқаулықтарын 
бұлжытпай орындауды 
талап еткен. Тіпті белсен-
ділердің қатарына кіруді 
және мекемеде «жұмыс 
істеуді», бұған қоса меке-
менің барлық едендері 

мен дәретханаларын жууды 
талап еткен. Сотталған-
ның сөзіне сәйкес барлық 
аталған әрекеттер ол АК 
159/1 мекемесінде болған 
21 күн бойы жалғасқан. 
Ары қарай оны Қарағанды 
облысының түрмесіне, ары 
қарай Петропавл қ. ЕС 164/1 
мекемесіне бір аптадан соң 
аударған. Алайда Петро-
павл қ. ЕС 164/1 мекемесінде 
де азаптаулар жалғасқан. 
Мекемеге келгеннен кейін 
бір айдан соң оны режим-
дік бөлімге алып келген 
және сонда РОР қызмет-
керлері ішкі киімін шешуді 
талап етіп, оны жартылай 
жалаңаш РОР кабинетінде 
таяқпен режимге бағынуда 
талап ете отырып ұрған. 
Бұған қоса оған ешқан-
дай себепсіз намаз оқуға 
тыйым салынған. Ол ҰАТ 
-ға бірнеше рет хат жолда-
уға тырысқан, алайда РОР 
жөніндегі бастықтың орын-
басары, әділет майоры О. 
оны өзіне шақырып, мұн-
дай хаттардан нәтиже бол-
майды және тыныш өмір 
сүргісі келсе, хат жазуды 
тоқтат деп кеңес бере 
отырып, хаттарды оның 
көзінше жыртып тастаған. 
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Осындай жағдай 3 рет қай-
таланған.

Петропавл қ. ІІБ ЕКБ 
қызметкерлері бұрын сот-
талған А. есімді сотталғанды 
қылмысты (есірткі заттарды 
сақтау, тарату және сату) 
жасады деген күдікпен 
ұстаған. А. оны ұстау 
барысында бағалы заттарын 
(алқа, сағат және т.с.с.) алған 
және осы уақытқа дейін 
қайтармағандығы туралы 
айтқан. Алайда ЕКБ қызмет-
керлері сотталған барлық 
жайтты ойдан құрастырған 
деген пікірді ұстануда. 
Оны Петропавл қаласы ІІД 
УҰИ-ге жеткізген кезде оны 
Петропавл қ. ІІБ ТО аға тер-
геушісі полиция қызмет-
кері және А. есімді полиция 
капитаны оған психология-
лық қысым көрсеткен: егер 
ол кінәні мойындамаса, 
бағынбаса, тиісті жазасын 
алады деген. Сотталған 
оған тағылған айыппен 
келіспейтіндігін айтқан, 
бұған қоса есірткіні өзі пай-
даланғанын, сақтағанын 
мойындаған, алайда есірт-
кіні ешкімге сатпағандығын 
және таратпағандығын 
алдыға тартуда. Алайда ЕКБ 
қызметкерлері оған бір-

неше рет психологиялық 
және моральдық қысым 
көрсеткен. Нәтижесінде ЕС 
164/1 мекемесінде болған 
кезде ол қарсылық ретінде 
2017 жылғы 05 қаңтардан 
бастап ашаршылық жари-
ялаған. Ол ҰАТ Қ арнайы 
бару күнінде 2018 жылғы 06 
ақпанда ол ашаршылықты 
қайталаған.

ҰАТ Қ 2018 жылғы 2-3 
маусымда ЕЦ-166/1 ТИ-ге 
арнайы бару М. есімді заң-
герден Х.-ға қатысты ҚР 
Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы агенттік қызмет-
керлері және мекеме-
нің бастығы У. тарапынан 
Астана қ. бойынша Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
ұлттық бюро департамен-
тінің ғимаратында  қаты-
гез әрекеттер туралы 
шағымының негізінде 
жүзеге асырылған. УҰААТ 
қатысушыларының Астана 
қ. бойынша қорытын-
дысына сәйкес шағымда 
көрсетілген фактілер тек-
серу нәтижесінде растал-
маған.

ҰАТ Қ-ның Астана қ. 
бойынша ЕЦ-166/11  меке-
месiне екінші арнайы бару 
16 желтоқсанда тіркелген. 
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Бұл жолы А. есімді сот-
талғанның жеке шағымы 
негіз болған. Ол мекеме 
қызметкерлері тарапынан 
дене жарақаттарына алып 
келген қатыгез азаптауға 
тап болған. Оның намысын 
қорлайтын қатыгез әре-
кеттер орын алған. Сот-
талғанды медициналық 
санитарлық бөлім ғима-
ратының дәлізінде 0-ден 
төмен температура кезінде 
200-300 метр қашықтыққа 
сыртқы киімсіз сүйреген.

ҰАТ  қатысушылары өз 
қорытындысында А. есімді 
сотталғанға ТИ қызмет-
керлі тарапынан дене 
жарақаттарын келтіру фак-
тісінің болуы ықтимал деген 
тұжырымға келген, алайда 
есепте «бұл факт тікелей 
растау табылмаған», бұған 
қоса «А. есімді сотталғанда 
көзге көрінетін дене 
жарақаттары жоқ».

Алматы қ. бойынша 
ҚАЖД ЛА 155/18 мекеме-
сіне арнайы бару кезінде 
Д. есімді сотталған 2018 
жылғы 9 қарашада тер-
геу әрекеттерінен меке-
меге келген, алайда оның 
камерасында басқа адам 
болған. Оған дейін Д. есімді 

сотталған №113 камерада 
жалғыз ұсталынған. Одан 
кейін камераласы оның 
бетінен ұра бастаған, тергеу 
шараларында берген түсін-
дірмесін өзгертуді талап 
еткен. Ары қарай Д. түсінік-
темесіне сәйкес камераны 
ашып, оны ұрған адамды 
алып кеткен, ал оның 
өзін ауруханаға жеткізген. 
Екінші жағдай 2018 жылғы 
13 қараша күні кешке ол 
тамақтанып отырған кезде 
орын алған. Бұл жолы да 
соққы мен түсіндірмені 
өзгерту туралы талап қайта-
ланған.

Жеке тілдесу барысында 
ҰАТ  қатысушылары Д. өз 
денсаулығы мен өміріне 
алаңдаушылық білдіретін-
дігін анықтаған.

ҰАТ  қатысушылары 
Д.-дан орын алған жағ-
дай туралы өзге дерек-
терден тұратын өтінішті 
алған, бұл материалдар 
Адам құқықтары жөніндегі 
уәкіл мекенжайына элек-
трондық түрде жіберілген 
болатын. ҰАТ Қ пікірінше 
аталған өтініш тиісті түрде 
қарастырылуы тиіс, уәкі-
летті органдардың тара-
пынан орын алған жағ-
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дайны анықтау (қылмыс 
құрамының болуы/бол-
мауы) үшін қажетті тергеу 
іс-шаралары жүргізілуі тиіс.

www.facebook.com ақпа-
раттық интернет-ресур-
старының пайдаланушысы 
жариялаған ақпараттың 
негізінде сол көздің көрмей 
қалуына алып келген 
Алматы қаласы бойынша 
ҚАЖД ЛА-155/18 мекеме-
сіндегі қамауға алынған 
және тергеудегі Т. есімді 
тұлғаға қатысты тиісті түрде 
медициналық қызмет көр-
сету туралы хабарлаған.

ҰАТ Қ аталған мекемеге 
арнайы бару нәтижелері 
мен осы сұрақ бойынша 
олардың қорытындысы 
мекеме әкімшілігі Т.-ға 
қажетті медициналық 
көмекті көрсету бойынша 
барлық іс-шараларды 
қабылдағандығы көрсетіл-
ген. Ол мекеменің меди-
циналық қызметкерлері 
тарапынан тұрақты бақыла-
уда. Күн сайын тексеру 
жүргізіліп, қажет болған 
кезде Т. дәрігерлердің кеңе-
сін орындауды тексереді. 
Т.-ның сол көзінің нашарла-
уына «3 деңгейлі гипертония 
ауруы», «Ми қысымының 
күре тамырының ате-

росклерозы», «Гиперхолес-
териемия», «Май  алма-
судың бұзылуы» секілді 
қосалқы аурулардың болуы 
әсер етуде. Ұстау шарттары 
тергеудегі және қамаудағы 
тұлғаны ұстауға қатысты 
халықаралық және ұлттық 
заңнама талаптарына сәй-
кес болуы тиіс.

Тергеу мен  Г. есімді 
тұлғаның өтініші бойынша 
2018 жылғы 30 қаңтарда 
Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі БҚО 
бойынша ҚАЖД РУ-170/1 
мекемесіне арнайы бару 
ұйымдастырылды. Г.-ның 
түсініктемесіне сәйкес 2018 
жылғы 4 қаңтарда ол БҚО 
прокурорының атына БҚО 
прокуроры көмекшісінің 
қатысуымен өтініш жазған. 
У. РУ-170/1 мекемесіне 
тиесілі ТИ4 қызметкерле-
рінің заңсыз әрекеттеріне, 
азаптау, ар-намысын қор-
лайтын әрекеттеріне, бұған 
қоса оның мекенжайына 
қатысты қатерлерге, оның 
туыстары сатып алған 
дәрі-дәрмектердің жоға-
луына қатысты шағым кел-
тірген.

Г. жазған өтінішінде оны 
азаптаған ТИ-4 қызмет-
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керлерінің аты-жөндерін 
толық көрсеткен.

БҚО прокурорының 
көмекшісі У.-ға оның және 
оның жұбайы Г.-ның өті-
ніші алдын ала тергеудің 
бірыңғай тізілімда тіркел-
гендігін және оған екі күн-
нен кейін сотқа дейінгі тер-
геу шараларын жүргізу үшін 
тергеу бөлімінің қызметке-
рлері келеді деген. Алайда 
2018 жылғы 30 қаңтарға 
дейін оған ешкім келме-
ген және тергеу әрекеттері 
жүргізілмеген. Г. оның және 
жұбайының өтініштерін 
қарастыруға қабылдамай 
мекеме қызметкерлеріне 
оған қатысты себепсіз қуда-
лауды бастауға мүмкіндік 
берген.

Осылайша 2018 жылғы 
25 қаңтарда Г. №43 камера 
болған кезде оған К. және 
И. есімді екі тергеудегі 
тұлғаларды қосқан.

2018 жылғы 26 қаңтарда 
ТИ-4 қызметкерлері К. 
есімді тергеудегі тұлғаны 
камерадан шығарып, каме-
раға біраз уақыттан кейін 
қайтарып, мекеменің үш 
қызметкері оны қорқыту 
арқылы Г. есімді тұлға оны 
өзінің ішін жаруға, яғни дене 
мүшесін зақымдаушылық 

актісін жасауға мәжбү-
рледі деген жазбаша түсін-
дірмені беруге мәжбүрле-
гендігі туралы хабарлаған. 
Одан кейін Г. мұндай ТИ-4 
қызметкерлері № 43 каме-
раға кіруін және К. олар-
дың және И. есімді тергеу-
дегі тұлғаның қатысуымен 
ТИ-4  қызметкерлерінің 
тарапынан түскен қате-
рлер, сонымен қатар Г.-ға 
қатысты сөзді айту туралы 
сөзін растап қайталаған. 
Мұндай жағдайда Г. ТИ-4 
қызметкерлеріне мекеме 
басшысын оның қызметке-
рлерінің теріс заңға қарсы 
әрекеттері туралы хабар-
лау үшін шақыру туралы 
өтінішпен жүгінген. Алайда 
оны ТИ-4 қызметкерлері 
алдаған, ал мекеме бастығы 
оны жеке қабылдамаған.

Г. есімді тергеудегі тұлға 
өзіне назар аудару және 
кінәлі тұлғаларды жаза-
лау мақсатында заңды 
қалпына келтірудің басқа 
әдісін көрмегендіктен  28 
қаңтарда шамамен сағат 
11-де өзінің ішін сол жақ 
бөлігінен кесіп, тамақ ішу-
ден бас тартқан.

Бұған дейін Г. БҚО про-
курорының атына оның 
бастапқы өтініші бойынша 
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іс-шаралардың қабыл-
данбағандығы туралы өті-
ніш берген. Тимур есімді 
ТИ-4 қызметкеріне үш рет 
ауызша жүгініп, прокура-
тура қызметкерін шақыруға 
көмектесуін өтінген. Алайда 
оның орын алған жағдай 
шешуге бағытталған әрекет-
тері сәтсіздікке ұшыраған-
дықтан ол осындай шара-
ларды қолдануға мәжбүр 
болған. Г. № 73 жалғыз 
адамға арналған камераға 
15 күнге Тәртіптік изоля-
торға 15 күнге жариялау 
себебінен ауыстырылған-
дығын да көрсеткен.

2018 жылғы 29 қаңтар-
дан 2018 жылғы 30 қаңтарға 
қараған түні бірінші рет сағат 
21.00-ден 00.00-ге дейін, 
ал екінші рет сағат 01.00-
ден 03.00-ге дейін Г.-ны 
төсекке қолын созып ілік-
тірген. Бұл ретте Г. қолдары 
артқа қайырылған түрде 
арқасына қарай жатқан 
түрде болған. Мекеме 
қызметкерлері оның кла-
устрофобия ауруына қара-
мастан осындай жағдайда 
оны жалғыз қалдырған. Бұл 
ретте камерада тәулік бойы 
күндіз жағылатын жарық 
өшірілмеген, ал оның төсе-
гінде жақын қашықтықта 

тәулік бойынша ТИ-4 екі 
қызметкері отырған.

БҚО бойынша ҰАТ  
қатысушылары Б. есімді 
мейіргерден А.И. Гапо-
новты тәртіптік изоляторға 
орналастыруға рұқсат пен 
медициналық куәлан-
дыруға қатысты сұрау алған. 
Мейіргер Г.-ның ағымдағы 
ауруларына байланысты 
оны тәртіптік изоляторға 
орналастырылмауы тиіс 
және Г.-ны медициналық 
куәландыру жүргізілме-
гендігі туралы хабарлаған. 
Г.-ның тәртіптік изоляторда 
болғандығы туралы ештеңе 
білмейтіндігін атап көрсет-
кен.

Мекемеде арнайы құрал-
дарды қолдану журналы 
жоқ, алайда БҚО бойынша 
ҰАТ  қатысушыларына ТИ-4 
бастығы 2018 жылғы 29 
қаңтардағы «Физикалық 
күшті және арнайы құрал-
дарды пайдалану туралы» 
акттің көшірмесін ұсынған. 
Алайда орын алған жағ-
дайдың прокурордың наза-
рына жеткізілгендігі/жеткі-
зілмегендігі туралы белгісіз. 
Арнайы құралдар қандай 
мерзімге қолданылған-
дығы туралы ақпаратта 
көрсетілмеген. Бұл ретте Г. 
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акт туралы ештеңе білме-
ген. ТИ-4 әкімшілігі арнайы 
құралдарды пайдалану 
туралы лауазымды тұлға-
лардың тиісті қаулысын 
шығару бөлігінде ешқандай 
құжаттар ұсынбаған.

Сауалнама аяқталған-
нан кейін Г. ҚР-дағы Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл-
дің атына өтініш жазған.

БҚО бойынша ҰАТ  
қатысушылары ТИ-4 
бастығын 2018 жылғы 29 
қаңтардан бастап 2018 
жылғы 31 қаңтарға дейінгі 
кезең үшін №73 камера-
дағы видеожазбаларды 
сақтау қажеттілігі туралы 
ескертілген.

Сол күні ақпарат жинау 
шеңберінде Б. есімді сот-
талғаннан сұрау алынған. 
Ол 2017 жылғы 30 жел-
тоқсаннан 2017 жылғы 31 
желтоқсанға қараған түні 
ТИ4 қызметкерлері оған 
кісен кигізіп, екі сағат бойы 
оны «қарлығаш» қалпында 
ұстаған, сол себептен оның 
кәрі жілігінің сынуына алып 
келген, нәтижесінде оның 
сол қолын жедел емдеуді 
жүргізу талап етілген.

БҚО бойынша ҰАТ  
қатысушылар Б.-ның 
сынған қолын суретке түсір-

ген. Сауалнама барысында 
тергеудегі Б. негізсіз 
арнайы құралдарды пай-
далану барысында қатты 
дене ауырсынуды сезін-
гендігін хабарлаған. Бару 
барысында қолы сынған, 
бірақ медициналық көмек 
көрсетілмеген.

Сауалнама аяқталғаннан 
кейін Б. қатыгез әрекеттерді 
қолдану фактісі бойынша 
ҚР-дағы Адам құқықтары 
жөніндегі уәкілдің атына 
өтініш жазған.

ҰАТ  қатысушылары Ж. 
және Б. өтініштері бойынша 
жедел, тәуелсіз, әділ және 
тиімді тексперу жүргізуге, 
ТИ-4 қызметкерлерінің 
тарапынан қсым көрсетудің 
алдын алу мақсатында құр-
бандарды қорғауды қамта-
масыз ету туралы ұсыныс 
берілген.

2018 жылғы 9 ақпанда 
Қостанай облысы бойынша 
ҚАЖ Департаментінің УК 
161/1 мекемесіне арнайы 
бару 2018 жылғы қаңтар-
дан бастап №23 камера-
дағы Л. есімді сотталған-
ның өтінішінің негізінде 
жүзеге асырылған. Л.-дың 
туысқаны оның каме-
расында ылғалдылықтың 
тұрақты иісі, қабырға-



ЖИНАҚТАЛҒАН БАЯНДАМА96

ларда ағып кеткен іздер 
мен көгеру іздерінің бар 
екендігі туралы жазған. 
Камерада әрқашан суық 
болған, сотталған тұрақты 
негізде жаураған. Сол 
жақтағы шап лимфоденит 
секілді қойылған диагноз 
себебінен денсаулығына 
қорқыныш болған.

ҰАТ  келгенге дейінгі 
барлық шағымдарды УК 
161/1 мекеме басшысының 
мекенжайына туыстармен 
жазылған, алайда 
басшылық тарапынан әре-
кеттер қабылданбаған. Ары 
қарай шағымдар Қоста-
най қ. ҚАЖД-ға, кейін УК 
161/1 мекемеге аға инспек-
тормен, Х. Санитарлық дәрі-
герге жіберілген. Бұған қоса 
С. есімді азаматшадан өті-
ніштің түсуіне байланысты 
ҰАТ  қатысушыларынан 
комиссия құрылған.

ҰАТ  қатысушыларының 
қорытындылары келесі-
дей: Ұсынымдардың жүйелі 
түрде орындамау меке-
меде бүгінгі таңда желдету, 
жылылықты оқшаулау жүйе-
сінің сапасыз жұмысынан 
камераларда конденсат 
пайда болған. Соның нәти-
жесінде ылғалдылық пайда 
болады, осылайша каме-

ралардағылардың денса-
улығының нашарлауына 
алып келеді. Тергеу изоля-
торларындағы жағдайлар-
дың себебінен сотталған-
дар жылы (сыртқы) киімде 
болуға мәжбүр. Сыртқы 
киімде болу үшін тәртіптік 
жазалауды тағайындау фак-
тілері анықталмаған.

ҰАТ  қатысушылары 
температуралық режимді 
бұзу фактісін бас бостан-
дығын шектеу орын-
дарындағы сотталғандарға 
қатысты қатыгез әрекет деп 
санайды. Бұған қоса сот-
талғандардың туыстарының 
және олардың өздерінің 
сөздеріне сүйенсек, меке-
меде медициналық көмек 
тиісті деңгейде көрсетіл-
мейді. Демалыс күндерінде 
медицинкалық қызмет-
кер болмайды және оның 
келісімінсіз жедел көмек 
шақырылмайды және 
дәрі-дәрмектерге қол жет-
кізу мүмкіндігі жоқ. 

ҰАТ  тобы камералардағы 
температуралық режим 
журналының болмауы 
мекемедегі температу-
ралық режим нормаларын 
сақтауды бақылаудың жоқ 
екендігін куәландырған. 
Сонымен бірге мекеме-
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дегі сотталғандардың басқа 
туыстарынан шағымдарды 
растау фактілері де бар.

Тұрғын үй және 
санитарлық-гигиеналық 
жағдайлар

Қорытынды: ҰАТ   
қатысушылары өздерінің 
есептерінде ТИ-ның көп-
теген үй-жайлары пайда-
лануға жарамсыз екенін 
атап өтті. Оларда жасанды 
желдету мүмкіндігі мен 
табиғи желдетуді жасау 
мүмкіндігі жоқ, соған бай-
ланысты тұрғын үй-жайлар-
дың ылғалдылығы жоғары, 
нәжістің тұрақты иісі болады. 
Бұл ескі құрылыстар есеп-
тен шығаруды және бұзуды 
қажет етеді. 

Камералардағы санитар-
лық-техникалық жабдықтар 
ағымдағы жөндеуді, ал 
кейбір жағдайларда 
ауыстыруды қажет етеді. 
Барлық камерада ыстық 
су жоқ екендігі айтылған. 
Көптеген жерлерде санөт-
кізгіштер жұмыс істемейді. 
ТИ-ның көптеген үй-жай-
ларындағы жиһаз ескірген, 
қамаудағылардың жеке зат-
тарын сақтауға арналған 
тумбочкалар жетіспейді. 

Жиһаздың қажетті санының 
болмауына байланысты 
кейбір мекемелерде ( ҚК 
161/1 - Қостанай қ.) ұстала-
тын адамдар кезек бойынша 
тамақ қабылдайды. 

Кейбір камераларда 
екі қабатты металл кере-
уеттер орнатылған, негі-
зінен олар ауыстыруды 
қажет ететін ескі үлгідегі 
болып табылады. Кереу-
еттер бір – біріне тығыз 
орналасқан, бұл жазаны 
өтеушілер арасындағы 
жағымсыз қарым-қатына-
сты тудыруы мүмкін (ҚК 
161/1-Қостанай қ.). Кейбір 
камераларда жекешелен-
діру ережелері сақталмаған 
(АП-162/1-Павлодар қ.).

Жоғарыда көрсетіл-
ген жағдайларда қамау-
дағылардың ұзақ уақыт 
бойы болуын азаптау, адам-
дық қадір-қасиетін кемсіту 
және қамаудағыларға қаты-
гездік жасау деп бағалауға 
болады. 

Ұсыныстар:
ҚР ІІМ ҚАЖД мен ҚАЖК-

нің барлығына жоғарыда 
айтылған барлық кемшілік-
терді жою үшін күш салу 
қажет.
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Медициналық қызмет 
көрсету

Қорытынды: Соңғы 
жылдар ішінде ҰАТ  қатысу-
шылары тергеу изоляторда 
ұсталатын адамдарға меди-
циналық қызмет көрсету 
бойынша елеулі кемші-
ліктерді атап өтеді. Олар 
медициналық бөлімдер-
дің медициналық персо-
налмен жасақталмаған-
дығымен, медициналық 
қызмет көрсетпеуімен, Тер-
геу изолятор әкімшілігінің 
медициналық бөлімдерінің 
бағыныстылығымен бай-
ланысты. Соңғысы әкімші-
ліктің тікелей немесе басқа 
қамаудағыларды пайдалана 
отырып, өзінің құқықтары 
мен заңды мүдделерін 
негізді және дәйекті түрде 
қорғайтын және жоғары 
тұрған және қадағалау 
органдарында әділетті-
лікке қол жеткізгісі келетін 
адамдарға жаза беру үшін 
жағдай жасайды. Тәуелді 
дәрігерлер әкімшілік тара-
пынан зорлық-зомбылыққа 
ұшыраған адамдардың 
дене жағдайы бойынша 
объективті қорытынды бере 
алмайды. Нәтижесінде, 
арнайы бару кезінде зардап 

шеккендердің айтуынша, 
оқиға кезінде дәрігерлер 
қорытындысының болма-
уына байланысты ҰАТ Қ 
тек азаптаулар мен физи-
калық зорлық-зомбылықты 
көрсетеді. Кейіннен, кінәлі 
адамдарды тергеу және 
жазалау үшін тиісті орган-
дарға қатыгездікпен қарау 
фактілері келіп түскен 
кезде, тағы да іс зорлық 
фактісі бойынша дәрігердің 
қорытындысы болмағасын 
тіреліп қалады. Осылайша, 
кінәлі адамдар азаптау 
және қамаудағылармен 
қатыгез қарым-қатынас 
жасағаны үшін жауапкер-
шіліктен кетеді.  

Басты проблема медици-
налық қызметті тергеу изо-
ляторға ҚР ІІМ-нің жүргі-
зуінен ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің құрылымына 
ауыстыру болып табылады. 
Мұндай қайта ұйым-
дастыру жағдайында меди-
циналық қызметкерлер-
дің жалақысын арттыру 
мәселелерін және тергеу 
изолятордағы медицина 
қызметкерлерінің бос 
жұмыс орындары мәселе-
сін шешуге болады.
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Ұсыныстар:
Медициналық қызметті 

тергеу изоляторға ҚР ІІМ-
нің жүргізуінен ҚР Денса-
улық сақтау министрлігінің 
құрылымына ауыстыруды 
жүзеге асыру.

Заңда көзделген 
құқықтарды іске асыру

Қорытынды: Камера-
ларда бөлек орналастыру 
сақталмайды. Өлтіргені 
үшін сотталған адам тер-
геулермен бірге орна-
ластырылған жағдайлар 
анықталды. Мәселен, № 614 
камерасында 2 адам бар, 
олардың біреуі 17 жылға 
сотталды, ал оның камера-
ласы бұрын сотталмаған, 
тергеуде (ЕЦ-166/1).

Жоғарыда көрсетілген-
дердің барлығы «Адам-
дарды қоғамнан уақытша 
оқшаулауды қамтамасыз 
ететін арнаулы мекеме-
лерде ұстау тәртібі мен 
шарттары туралы» Қаза-
қстан Республикасының 
1999 жылғы 30 наурыздағы 
№ 353-І Заңының («Камера-
ларда бөлек орналастыру») 
32-бабының бұзылғаны 
туралы куәландырады.

Сотталғанның Қаза-
қстан Республикасы ҚАК-
нің 88-бабының 4-тар-
мағының негізінде тергеу 
изоляторына ауыстырған 
кезде ол телефонмен сөй-
лесуге құқығын, Қазақстан 
Республикасы ҚАК-нің 
136-бабының 4-бөлігінің 
негізінде ауыстырылғанға 
дейін ұзақ кездесу құқығын 
жоғалтады. Бұл ретте 
ауыстыру мекемеде 
құқықтық тәртіпті сақтау 
қажеттігі туындаған жағ-
дайларда қылмыстық-а-
тқару жүйесінің уәкілетті 
органының шешімі негі-
зінде жүзеге асырылады 
(ҚР ҚАК 88-бабының 
4-тармағы)

Осылайша, ҰАТ  -нің 
қатысушыларымен атап 
өткендей, орташа қауіпсіз-
дік мекемелерінен тергеу 
изоляторға ауыстырылған 
адамдардың жағдайы 
нашарлайды. Оларда теле-
фонмен сөйлесуге, ұзақ кез-
десуге құқығы болмайды. 
Оның үстіне, олардың пікі-
рінше, мұнда құқықтық 
коллизия туындайды: 
уәкілетті орган өз шеші-
мімен сотталғандардың 
құқықтарын нашарлататын 
мекеме түрін анықтау бөлі-
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гінде сот шешімінің күшін 
жояды.   ҰАТ  Қ-ның мұн-
дай тұжырымымен келісу 
керек. Бұл жерде біз адам 
құқықтарын заң негізінде 
емес, әкімшілік органның 
шешімі негізінде шектелуін 
көреміз. 

Қаралатын проблеманы 
егжей-тегжейлі зерделеп, 
заңнамаға тиісті түзетулер 
енгізу қажет.

Ұсыныстар:
ҚР ІІМ мекемелерінде 

жазасын орындау және 
қамаудағыларды ұстау 
жөніндегі заңнаманы одан 
әрі жетілдіру үшін күш салу.

Сыртқы әлеммен 
байланыс

Қорытынды: ҚР Консти-
туциясының 13-бабының 
3-тармағына сәйкес әркім-
нің білікті заң көмегін 
алуға құқығы бар. Заңда 
көзделген жағдайларда 
заң көмегі тегін көрсеті-
леді. 18 қаңтарда Алматы 
қаласы бойынша ҚАЖ 
Департаментінің ЛА-155/18 
мекемесіне бару кезінде 
ҰАТ  Қ-ға алаңдаушылық 
тудырған проблемалар-
дың бірі қамаудағылардың 

мемлекетпен тағайындалуы 
бойынша берілуі тиіс қорға-
ушылармен қарым-қатына-
сының болмауы анықталды. 
Көптеген қамаудағылар 
адвокаттардың келмей-
тіндігін және іс бойынша 
қорғау барынша төмендей 
түсетінін айтты. Мұндай 
жағдай ұсталған адамдар-
дың көпшілігінде кездесті, 
сол себепті ҰАТ  қатысу-
шылары осыған ерекше 
назар аударуды сұрады.     

Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрі-
нің 2017 жылғы 26 шілде-
дегі бұйрығымен бекітілген 
Қылмыстық-атқару жүйесі 
тергеу изоляторларының 
ішкі тәртіп қағидаларының 
65-тармағы бойынша: 
«сәлемдемелер мына-
дай жағдайларда қабыл-
данбайды және келушіге 
қайтарылады: транзитпен 
айдауылданатын адам-
дарға» - дәйексөздің соңы. 
Іс жүзінде осы шектеуді ТИ 
қызметкерлері экстрадици-
ялау жөніндегі мекемеде 
болған адамдарға қатысты 
таратады. 

Келтірілген норманың 
мәні бойынша онда экстра-
дициялау бойынша басқа 
мемлекетке транзит емес, 
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қамаудағылардың Қаза-
қстан бойынша транзитіне 
байланысты айтылады. 

Бұл жағдайда экстради-
циялық қамауға алынған-
дардың құқықтары қара-
пайым түрде бұзылады 
және бұл мәселе заңна-
малық шешімді немесе ҚР 
БП түсіндіруді талап етеді. 

Ұсыныстар:
1. Тергеу изолятор әкім-

шілігі қамаудағылардың 
сараланатын заң көмегіне 
конституциялық құқығын 
қамтамасыз етуі тиіс.

2. ҚР тергеу изолятор-
ларында ұсталатын тран-
зиттік адамдардың түсінігі 
мен мәртебесін заңды түрде 
айқын анықтау қажет. 

Шағымдар, ұсыныстар, 
өтініштер беру құқығы 

Қорытынды: 2018 жылы 
ҰАТ  қатысушыларымен 
тергеу изолятор жерлеріне 
баруы  шағым, ұсыныс, өті-
ніш берудің ресми тәртібі 
барлық тексерілген меке-
мелерде орындалатынын 
көрсетті. Алайда, қамау-
дағылардың құқықтарын 
қорғаудың осы арнасына 
сенім деңгейі жоғары емес. 

Барлық жерде шағымға 
арналған пошта жәшік-
тері орнатылғанына қара-
мастан, адресаттар көр-
сетілген, бірақ шағымдар 
беру тетігі  ҰАТ Қ-ның пікірі 
бойынша жұмыс істемейді, 
барлық жерде күдікті-
лер мен айыпталушылар-
дың қаралып отырған 
құқықтары бұзылуда. Көп-
теген адамдар ҰАТ , про-
куратура әрекетіне сен-
бейді және тиісінше шағым 
жазбайды.  

ҰАТ  қатысушылары кел-
ген кезде сотталғандармен 
жиі жеке кездесулер өткі-
зіп, олардың құқықтары 
бұзылған кезде олардан 
бірден арыздарды алып 
тастауы қажет.

Ұсыныстар: 

ҰАТ  қатысушыларына 
қамаудағылардың шағым-
дары мен арыздарына 
құқығын іске асыруға 
бақылауды күшейту керек. 
Бару кезінде арнайы кон-
тингентпен жиі жеке кезде-
сулер өткізу қажет. 



Уақытша ұстау 
изоляторларында 
және ҚР ІІМ басқа да 
мекемелерінде ұсталатын 
адамдардың жағдайы
Дайындаған: Гусаков Юрий Анатольевич
Муха Александр Викторович
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ҚР-да азаптаудың алдын 
алу жөніндегі Ұлттық алдын 
алу тетігі бірінші кезектегі 
маңызды міндет ретінде ҚР 
ІІМ ҚАЖК құрамына кірмей-
тін арнайы органдарға бару 
әрекетін қарастырды. 2018 
жылы жалпы ҰАТ  қатысу-
шылары УҰИ – 118, тара-
тқыш қабылдағыштар – 26, 
арнайы қабылдағыштар-24 
барып шықты.1 арнайы 
бару Шымкент қаласында 
болды. 

Осы мекемелерде қызмет 
атқару үшін қызметкерлерді 
дайындау және аттестат-
тау, болжам бойынша, тиі-
сті деңгейде. Басшыларды 
дайындау бойынша бөлек 
мәселелер бар. ҰАТ   қатысу-
шылардың осы меке-
мелерге баруы кезіндегі 
зерделенетін аспектілер: 
адам құқықтарын құрмет-
теу, қатыгез және кемсіте-
тін адамды түбірімен жою, 
қызметкерлердің ұлттық 
заңнаманың, халықаралық 
құқықтың, БҰҰ азаптауға 
қарсы конвенциясының 
нормаларын білуі. Бұл 
мекемелердің қызметіне 
прокуратура органдары 
тұрақты, күнделікті қадаға-

лау жүргізеді, сондай-ақ 
жүйелі ведомстволық тек-
серулер жүргізеді.

2018 жылы, өткен жыл-
дардағыдай, елімізде азап-
тауды болдырмау жөніндегі 
Ұлттық алдын алу тетігінің 
қатысушылары уақытша 
ұстау изоляторларына 
(УҰИ), қабылдау-тарату 
орындарына (ҚТО), арнайы 
қабылдау орындарына 
(АҚО), полиция учаскеле-
ріне (ПУ) (сайлау бойынша) 
мерзімді және аралық 
барып шығуларды жасады. 

Барып шығулардың нәти-
жесінде алынған ұсыныстар 
негізінен мекемелердегі 
жағдайды қанағаттанар-
лық деп бағалайды. Меке-
мелерге бару нәтижелері 
бойынша Ұлттық алдын 
алу тетігінің қатысушылары 
жіберген ұсынымдарды 
орындау бойынша мекеме 
басшылығының жауапкер-
шілігі біршама төменде-
гені байқалады. Ұсыным-
дарды орындамау, әдетте, 
ағымдағы және күрделі 
жөндеулерді қаржылан-
дырудың төмендеуімен 
немесе болмауымен, меке-
мелерді ұлттық стандарт-
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тарға сәйкес келтіру үшін 
қайта жаңартуға ЖСҚ 
(жобалау-сметалық құжат-
тама) әзірлеуге қаражаттың 
болмауымен, сондай-ақ 
стандартты емес құрылыс 
конструкциялары мен 
материалдарын пайдалана 
отырып, қалдық қағидат 
бойынша салынған ғима-
раттар мен құрылыстар-
дың конструктивтік ерек-
шеліктеріне байланысты 
қайта жаңартуды жүргізудің 
мүмкін еместігімен түсін-
діріледі. Дәл осы себептер 
бойынша 2015, 2016, 2017 
және 2018 жылдары ҰАТ  
қатысушыларының көтер-
ген проблемалық мәсе-
лелері бүгінгі күнге дейін 
ашық күйінде қалып отыр. 
Бұл -  шешімі уақытша ұстау 
изоляторларында, қабыл-
дау-тарату орындарында 
және ҚР ІІМ  арнайы 
қабылдау орындарда адам-
дық қадір-қасиетін сақтау 
бойынша жағдайды жақ-
сартуға ықпал ететін мәсе-
лелер. 

Мемлекеттік органдар 
мен мекемелер әкімшілікте-
рінің ұстау шарттарын ұлт-
тық стандарттарға сәйкес 

келтіру жөніндегі ұсыным-
дарға ден қою бөлігіндегі 
оң үрдістер бүгінгі күні 
барынша азайтылған. Ғима-
раттар мен құрылыстарды 
объективті бағалаудағы 
жүйелік тәсілге келетін бол-
сақ, олардың құрылымдық 
ерекшеліктері мекемелерде 
талап етілетін стандарт-
тарды орындауға мүмкіндік 
бермейді – министрлік дең-
гейінде мұндай тәсіл жоқ.

ҚР ІІМ жүйесінің уақытша 
ұстау изоляторлары (УҰИ) 
– қылмыстық құқық бұзу-
шылық жасады деген күдік 
бойынша ұсталған адам-
дарды күзетпен ұстауға 
арналған арнайы мекеме-
лер.

Ішкі істер органдарының 
уақытша ұстау изолятор-
лары мынадай адамдардың 
күзетпен ұстау орындары 
болып табылады: 

▪ Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық іс жүргізу 
кодексінің 132-бабының 
тәртібінде ұсталған күдікті-
лер; 

▪ оларға қатысты 
142, 150-баптар тәртібінде 
күдіктілер,айыпталушылар.
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Қазақстан Республи-
касының қылмыстық іс жүр-
гізу кодексімен  бұлтартпау 
шарасы таңдалды - қамауға 
алу.

Іс жүзінде әрдайым ҰАТ  
қатысушыларының есеп-
терінде әкімшілік қама-
уға алынған адамдарды 
уақытша ұстау изоляторына 
орналастыру жағдайлары 
тіркеледі. Әкімшілік сот-
тардың қаулыларын орын-
дау мақсатында УҰИ-да 
әкімшілік қамауға алынған 
адамдарды ұстайды.  2018 
жылғы жағдай бойынша 
Қазақстан Республикасында 
әкімшілік қамауға алынған 
адамдарды күзетуді, ком-
муналдық – тұрмыстық, 
материалдық-техникалық, 
медициналық-санитарлық 
қамтамасыз етуді реттей-
тін нормативтік-құқықтық 
база жоқ. Бұл тенден-
ция қорқынышты болып 
табылады, себебі жауапкер-
шілік түріндегі әкімшілік 
қамауға алу әрекеті өсуде.  

Қарастырылып отырған 
кезеңде ҰАТ -нің барлық 
қатысушылары 118 УҰИ-ға 
(оның ішінде мерзімді және 
аралық) барып шықты.

Әлі де Ұлттық алдын алу 
тетігінің қатысушыларын 
тұрғын үй-жайлардың жағ-
дайы, әсіресе демалыс күн-
дері медициналық қызмет 
көрсетудің жеткіліксіздігі, 
жедел медициналық көмек 
дәрі қобдишасының бол-
мауы немесе жинақтал-
мауы, ауыз суға қол жеткізу 
және оның сапасы, жай-
ластырылмаған санитарлық 
тораптар, шағым берудің 
пәрменді тетігінің болмауы, 
сондай-ақ серуендеу аула-
ларын жайғастырумен бай-
ланысты кемшіліктер кейі-
теді.

2018 жылы орындалған 
барып шығулардың нәти-
желері бойынша ҰАТ -нің 
қатысушылары бірқа-
тар УҰИ-да орын алған 
кемшіліктерді жою ғана 
емес, жаңа ғимараттар 
салу ұсынысымен тұрғын 
үй-жайлар бойынша еле-
улі ескертулерді жоюды 
ұсынды. Өйткені бұл ұлттық 
заңнама мен халықаралық 
стандарттардың талап-
тарына сәйкес келмейді.

Оның ішінде:
▪ Жамбыл облысы 

бойынша ПД УҰИ қатары;
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▪ Қарағанды облысы 
бойынша ПД УҰИ қатары; 

▪ Арқалық қ., Қостанай 
облысы бойынша ММ ІІБ 
УҰИ.

Уақытша ұстау изоля-
торларының барлығы да 
міндетті қайта құрылуға 
немесе жабылуға жата бер-
мейді. Өйткені, бұрынғы-
дай, ғимараттар конструк-
циясының ерекшеліктеріне 
байланысты еңсерілмейтін 
жағдайлар олардың кей-
біреулері қайта құруды жүр-
гізуге (жартылай жертөле 
үй-жайлар, терезелердің 
болмауы немесе олар-
дың аз мөлшері) және ҰАТ  
қатысушылары әрбір келген 
кезде анықтап, белгіленген 
кемшіліктерді жоюға мүм-
кіндік бермейді. Дегенмен, 
бұл УҰИ-дың кемшіліктері, 
оның ішінде бақылаушы, 
қадағалау органдарына да 
белгілі. Мұндай мекеме-
лерге алдын ала бару осы 
УҰИ-ның ең аз стандарт-
тарына жақын 2-3 жылдық 
перспективада, тіпті таяу-
дағы онжылдықта келтіру 
мүмкіндігін болжауға мүм-
кіндік бермейді. 

Барып шыққан УҰИ-
ның  50% - ға дейін мөл-
шерінде табиғи жарықтан-
дыруды сәйкестікке келтіру 
жөнінде бірнеше ескер-
тулер мен ұсыныстар бар, 
ол, кем дегенде, ұсталған-
дардың денсаулығы (көру) 
үшін зиян келтірмеуі тиіс, 
оның үстіне олардың кей-
бірінде торларды алып 
тастау немесе оларды 
талап етілетін нормаларға 
сәйкес келтіру жеткілікті. 
Сонымен қатар, өткен 2018 
жылғы ұсыныстар бойынша 
бірқатар мекемелерде осы 
мәселеге қатысты кейбір 
шаралар қолдануға қол 
жеткізілді. 

Дегенмен, өткен жыл-
дардағыдай, ҰАТ -нің 
қатысушылары өздері-
нің УҰТ-ға сапарларын 
жүргізе отырып, күзетпен 
ұстау мекемелерімен бай-
ланысты, бірақ қадағалау 
органдарының назарынан 
тыс қалатын жүйелі шешіл-
меген проблемаларды 
анықтады. Мысал ретінде: 
Мандела Ережесінің 
73-бабының 2-тармағына 
сәйкес «Қамаудағыларды 
жеткіліксіз желдету немесе 
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жарық беру жағдайында 
немесе басқа да физи-
калық артық ауыр жағдай-
ларда тасымалдауға тыйым 
салынады». Адам басына 
ауданы 0,4 шаршы метр 
металл жабық желдетілмей-
тін бөліктерде адамдарды 
автозакта тасымалдау шарт-
тары қамаудағылардың 
азаптаулардан және басқа 
да қатыгез немесе адам-
дық қадір-қасиетін қорлай-
тын қарым-қатынастардан 
бостандыққа конституци-
ялық құқығын, сондай-ақ 
азаматтық және саяси 
құқықтар туралы халықа-
ралық пактінің 7-бабын 
және Қазақстан ратифика-
циялаған БҰҰ-ның Азаптау-
ларға қарсы конвенциясын 
бұзуды білдіреді. 

Осыған байланысты 
ҰАТ  тобы ІІМ-ге қамауға 
алынған адамдардың бар-
лық санаттарын тасымалдау 
шарттарын халықаралық 
стандарттарға сәйкестен-
діруді қайта ұсынады. Ол 
үшін қамаудағыларды 
тасымалдау регламентін 
әзірлеу қажет, онда адам-
дарды тасымалдау шарт-
тары, оның ішінде алаң, 

отыруға арналған орын 
жабдықтары, температу-
ралық режим, жарықтан-
дыру стандарттары , т. б. 
сияқты жағдайлар белгіле-
нуі тиіс.

Өткен есептік жылдағы-
дай, ҚР ІІМ-нің барлық 
мекемелері үшін қама-
уда отырған адамдардың 
сыртқы әлеммен (БАҚ, 
мерзімді басылымдар, кіта-
пхана қорының болуы, 
телефон қоңыраулары, кез-
десулер) байланыс жасау 
құқығы шешілмеген про-
блема болып табылады. 
Мәселе жүйелі болып 
табылады, сол себепті оны 
жергілікті немесе өңірлік 
деңгейде шешу қажет емес. 
Мемлекеттік және орыс тіл-
деріндегі мерзімді шығатын 
БАҚ (газеттер, журналдар) 
кемінде бірнеше данасы 
жазылым бойынша меке-
мелерге келуі тиіс. Кітапхана 
қорлары қызметкерлер-
дің және тұтқындалған-
дардың туыстарының 
есебінен емес, мемлекет 
есебінен жүйеленуі және 
қалыптастырылуы тиіс.   

Жекелеген мекемелерде, 
бұрынғыдай, ылғалдылық, 
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санитарлық тораптарды 
оқшаулаудағы кемшіліктер, 
жарықтандыру, желдету 
бойынша санитарлық-ги-
гиеналық нормалардың, 
тұрғын үй-жайлардағы 
(камералардағы) алаң нор-
маларының сақталмауы, 
температуралық режимнің 
сақталмауы байқалады. 
Ағымдағы және күрделі 
жөндеу жүргізу қажеттілігі 
байқалуда.

Медициналық қызмет 
көрсетумен байланысты 
кемшіліктер ерекше назар 
аударуға тұрарлық.  Көбі-
несе олар шаруашылық 
жоспарлаумен байланысты: 
соның ішінде,  шокқа 
қарсы, алғашқы көмек үшін 
жеткілікті мөлшерде меди-
циналық препараттардың 
болмауы. Медициналық 
қызметкерлердің біліктілі-
гінде де кемшіліктер бар, 
медициналық журналдар-
дың және басқа да құжат-
тардың жай-күйі мен жүр-
гізілуіндегі ішкі бақылау 
кемшіліктері, медициналық 
дәрі-дәрмектердің жарам-
дылық мерзімі, үй-жайлар-
дағы температура сияқты 
кемшіліктер бар. Сонымен 

қатар қажетті медициналық 
құрал-жабдықтар мен 
қарапайым тонометрлер, 
термометрлер жоқтығы да 
орын алуда. 

Жалпы, ҰАТ  қатысу-
шыларының ұсыным-
дарына лауазымды 
тұлғалардың реакциясы 
жағымсыз көріністерсіз 
қанағаттанарлық және оң 
бағалауға лайық. Алайда 
УҰИ-ға барған кезде ҰАТ  
қатысушылары әлі де 
ҰАТ  туралы Нормативтік 
құқықтық материалды біл-
мейтін, ал жекелеген жағ-
дайларда тіпті осы инсти-
туттың атауын дұрыс айта 
алмайтын қызметкерлер-
мен кездесуде.

УҰИ туралы ҰАТ  қатысу-
шыларының оң пікірлерін 
атап өткім келеді:

Мәселен, Ұлттық алдын 
алу тетігінің қатысушылары 
келесідей мекемелердің 
жақсы жай-күйін атап өтеді:

- Солтүстік Қазақстан 
облысында, Булаево қ.; 

- Оңтүстік Қазақстан 
облысында, Кентау қ.; 

- Ақмола облысында, 
Есіл қ.; 
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- Қарағанды облысы, 
Қарағанды қ. 

Аталған қалалардың УҰИ 
- да белгілі бір кемшілік-
тер бар, бірақ ҰАТ  қатысу-
шылары осы мекемелер 
әкімшілігінің стандарттарға 
сәйкес келетін қажетті 
ұстау жағдайларын жасауға 
ұмтылысын атап өтеді

УҰИ қызметкерлері үшін 
жағдай жасауға келетін 
болсақ: Ұлттық алдын алу 
тетігінің қатысушылары 
бірқатар мекемелерде 
қызметкерлердің дема-
луына арналған орындар-
дың жоқтығын, ескірген 
техниканы және психо-эмо-
циялық жеңілдету мүмкін-
дігінің жоқтығын көрсетеді

Бұл мекемелерде адам-
дық қадір-қасиетін кем-
сітудің, қатыгездікпен 
қараудың, жазалаудың, 
азаптаудың ашық көрі-
ністері анықталған жоқ. 
Бұл ретте тергеу қамауын-
дағы жедел уәкілдерге, 
ЖПҚ қызметкерлеріне, 
УҰИ қызметкерлері болып 
табылмайтын тергеуші-
лер мен анықтаушыларға 
жағымсыз көріністер 
туралы ұмытпаған жөн 

Қабылдау-бөлу орын-
дары белгілі бір тұрғылықты 
жері және (немесе) жеке 
басын куәландыратын 
құжаттары жоқ адамдарды 
олардың әрекеттерінде 
әкімшілік құқық бұзушылық 
және қылмыс белгілері 
болмаған және олардың 
жеке басын өзге тәсілдер-
мен анықтау мүмкін бол-
маған кезде қабылдауға 
және ұстауға арналған.

Қабылдау-бөлу орнының 
қызметкерлері орна-
ластырылған адамдарға 
қатысты олардың жеке 
басын анықтау, қылмыс 
жасаған, анықтау, тергеу 
органдарынан және соттан 
жасырынып жүрген, із-түз-
сіз жоғалған іздестіріліп 
жатқан адамдармен сәй-
кестендіру және кейіннен 
тиісті органдар мен меке-
мелерге беру үшін шаралар 
қолдануға міндетті.

Ішкі істер органдарының 
қабылдау-тарату орын-
дары қызметінің тәртібі мен 
ұйымдастырылуын, сон-
дай-ақ ұстау режимін рег-
ламенттейтін негізгі норма-
тивтік-құқықтық актілер:
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1. «Адамдарды қоғам-
нан уақытша оқшаулауды 
қамтамасыз ететін арнаулы 
мекемелерде ұстау тәр-
тібі мен шарттары туралы» 
Қазақстан Республи-
касының Заңы;

2. «Ішкі істер орган-
дарының қызметін ұйым-
дастыру қағидасын бекіту 
туралы»Қазақстан Респу-
бликасы Ішкі істер мини-
стрінің 2011 жылғы 23 
мамырдағы № 233 бұй-
рығы;

3. «Ішкі істер органдары 
қабылдау-тарату орын-
дарының ішкі тәртіп қағи-
даларын бекіту туралы» 
ҚР ІІМ министрінің 2011 
жылғы 9 қаңтардағы № 11 
бұйрығы.

4. «Ішкі істер орган-
дарының қабылдау-тарату 
орындарында жеке басын 
анықтау жөніндегі іс-шара-
ларды жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» ҚР ІІМ 
министрінің 2011 жылғы 23 
мамырдағы бұйрығы

5. «Бас бостандығы 
шектеулі, сондай-ақ сот 
үкімі бойынша жазасын 
бас бостандығынан айыру 
орындарында өтеп жүр-

ген, арнайы мекемелерге 
орналастырылған азамат-
тарға медициналық көмек 
көрсету ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Әділет министрінің 
2010 жылғы 6 мамырдағы 
№ 157, Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2010 жылғы 
18 мамырдағы № 350 және 
Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2010 
жылғы 14 маусымдағы № 
272 Бірлескен бұйрығы

Осы мекемелерде аза-
маттарды ұстау кезінде 
ұсталған адамның 
құқықтарын бұзу қаупі 
бар, бұл полиция қызмет-
керлерінің өз өкілеттік-
терін асыра пайдалану 
ықтималдығынан болады, 
ұсталғандарды ұстаудың 
қанағаттанғысыз жағдай-
ларының болуы адамның 
қадір-қасиетін төмендету-
мен, қатыгездікпен қара-
умен, жазалаумен немесе 
азаптаумен және адам 
құқықтарын бұзумен бай-
ланысты жағымсыз көрініс-
терді туындатуы мүмкін.

Қарастырылып отырған 
кезеңде ҰАТ -нің барлық 
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қатысушылары 26 қабыл-
дау-тарату орындарына 
барды. Осы барып шығу-
лардың нәтижелері ІІМ – нің 
қоғамнан уақытша оқша-
улау орындарында адам 
құқықтарының жағдайын 
жақсарту бойынша шара-
лар қолданатыны, қама-
уға алынған адамдарды 
ұстау үшін жаңа ғимараттар 
салынып, пайдалануға бері-
летіні, ұстау жағдайлары, 
үй-жайлардың санитар-
лық-гигиеналық жағдайы 
жақсаратыны, космети-
калық жөндеу жасалатыны, 
ескірген терезе блоктары 
мен т. б. өзгеретіні туралы 
қорытынды жасауға мүм-
кіндік береді. ҰАТ   топтары 
ҰАТ  -нің алдыңғы келуінің 
нәтижесінде алынған осы 
үлгідегі барлық мекеме-
лерде ұсынымдар орында-
латынын, бірақ, алдыңғы 
кезеңдегі сияқты, негізінен, 
бұл орындау шарттары ҚР 
ІІМ-нің жергілікті бөлімше-
леріне байланысты болатын 
және қосымша ақшалай 
шығындарды талап етпей-
тін ұсынымдар орындала-
тынын атап өтеді. Сонымен 
қатар, жүйелі өзгерістерді 

және мемлекет деңгейінде 
нормативтік – құқықтық 
актілерді қабылдауды талап 
ететін ұсынымдар бар.

Тарату қабыл-
дағыштарындағы өзгеріс-
тердің оң тенденциялары 
Тараз қаласы, Өскемен 
қаласы ІІБ ЖПҚ-да байқа-
лады. ҰАТ  тобы мүшеле-
рінің пікірі бойынша осы 
мекеменің медициналық 
қызмет көрсету, тамақтану 
жүйесі, ұсталғандардың 
бос уақытын ұйымдастыру, 
мекеменің барлық үй-жай-
ларының санитарлық жағ-
дайы, санитарлық тораптар 
мен т. б. жайластыру және 
жағдайы басқа мекемелерге 
мысал ретінде жоғары баға 
мен таратуға лайық. Құжат-
тарды жүргізудің толықтығы 
мен сапасы, мекемеде ең 
жоғары талаптарға жауап 
беретін және осы облыстар 
ауқымында ғана емес, 
сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының бар-
лық аумағында үлгі бола 
алатын қызметкерлердің 
кәсіби және психологиялық 
даярлығының қалыптасқан 
жүйесі ерекше атап өтіледі.
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Бір бөлігі күрделі жөнде-
уді қажет ететін, сондай-ақ 
авариялық жағдайда бола-
тын немесе ҰАТ  мүшелері-
нің пікірі бойынша мүлдем 
жабылуға тиісті  ғимараттар 
мен үй-жайлар, күтіп-ұстау 
жағдайлары лайықсыз және 
қатыгез, сонымен қатар 
ар-намысты қорлайтын 
қарым-қатынастың айқын 
фактілері болып табылады. 
Мысалы, Батыс Қазақстан 
облысының ҰАТ  тобының 
қатысушылары бірінші жыл 
емес, Орал қаласындағы 
қабылдау-тарату орны ІІБ 
ӨБ ғимаратында типтік 
емес екенін, камера алаңы 
заңнамада белгіленген 
нормаларға сәйкес келмей-
тіндігін, моншадағы бетон 
еден санитарлық нормалар 
мен ережелерге сәйкес кел-
мейтіндігін, қауіпті аурулар 
мен инфекциялардың тара-
луының әлеуетті көзі болып 
табылатынын көрсетеді. 
Серуендеу ауласында аула 
дәретханасы жоқ.

Алматы қаласындағы 
қабылдау-тарату орнына 
барып, ҰАТ  тобы кезекті рет 
осы мекеменің жабылуы 
қалыптасқан жағдайда ең 

жақсы шешім болады деген 
ортақ пікірге келді. Меке-
меде қарапайым халықа-
ралық стандарттар мен ұлт-
тық заңнама стандарттары 
сақталмайды. Бұл стандарт-
тар осы үлгідегі мекеме-
лерді ұйымдастыруға, қайта 
ұйымдастыруға және олар-
дың қызметін ҚР аумағында 
жалғастыруға мүмкіндік 
береді (мысалы, «ішкі істер 
органдарының қабылда-
у-тарату орындарының 
қызметін ұйымдастыру 
ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2011 
жылғы 23 мамырдағы № 
233 бұйрығы қабылдау-та-
рату орындарын пайдала-
нуға адамдарды қауіпсіз 
ұстау үшін жарамды сани-
тарлық-гигиеналық нор-
малар мен өрт қауіпсіздігі 
талаптарына жауап беретін 
кезінде ғана үй-жайларды 
белгілі бір тұрғылықты жері 
және (немесе) жеке басын 
куәландыратын құжаттары 
жоқ тұлғалардың өмір 
сүруіне жарамды екендігін 
нақты бекітті. ҰАТ  қатысу-
шылары тек немқұрай-
лықпен ғана емес, сонымен 
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қатар ПР-дағы адамдарға 
жансыз қарым-қатынасты 
да атап өтті. Бұл мекемеде 
адамдарды ұстау адамдық 
қадір-қасиетін қорлайтын, 
қатыгез қарым-қатынасқа 
байланысты адамгершілікке 
жатпайтын сипатқа ие.

ҰАТ  қатысушылары 
ұсынған есептерді тал-
дау қазіргі уақытқа дейін 
қабылдау-бөлу орын-
дарының барлық қызметке-
рлері ҰАТ , оның қызметінің 
механизмі мен өкілеттіктері 
туралы біле бермейтіндігін, 
медицина қызметкерлері-
нің тапшылығы, мүгедек-
тердің қозғалуы, мекеме-
лерде осы түрдегі мерзімді 
басылымдардың, кітап-
тардың, радионүктелердің 
болмауы, телефон қоңыра-
уын жасау мүмкіндігі мәсе-
лелері шешілмей отырған-
дығын көрсетті.

Адамдық қадір-қасиетін 
қорлайтын фактор табиғи 
қажеттіліктерді жіберу 
орындарының оқшауланып 
тұруы емес, камераларда 
ауыз судың болмауы болып 
табылады,бұл ҰАТ  топ-
тарының есептерінде де 
атап көрсетіледі. Жоғарыда 

көрсетілген шарттар 
Халықаралық және ұлттық 
заң шығару нормаларына 
қайшы келеді

ҰАТ   есептерін тал-
дау, сондай – ақ ағымдағы 
кезеңде барып шыққан 
қабылдау-тарату орын-
дарының бірде-біреуі қол-
даныстағы ұлттық және 
халықаралық заңнамаға 
сәйкес талаптар мен стан-
дарттарға сәйкес келетін 
ретінде белгіленбейтінін 
көрсетті

Қорытындылар және 
ұсыныстар

ҰАТ  қатысушылары 
қорытындылар мен 
ұсынымдарды ҚР қол-
даныстағы заңнамасының 
нормаларына, сондай-ақ 
халықаралық нормалар мен 
стандарттарға негіздейді. 
Өз ұсыныстарының көпші-
лігінде мекеме әкімшілігі 
мен ҚР ІІМ басшылығына 
нақты ұсыныстар ұсынды 
және ҰАТ  топтары-ның 
барып шығуларынан кейін 
бірден облыстық ІІД-нің 
басшылығына және меке-
мелер әкімшілігіне жібе-
рілді.
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Алайда, ерекше назар 
аударуды талап ететін 
бірқатар ұсыныстарды көр-
сету керек

Заңнамалық деңгейде:
ШҚО ҰАТ  -нің қатысу-

шылары Қазақстанда 
қабылдау-тарату институты 
қазіргі уақытта пенитен-
циарлық (түрме) функци-
яны мазмұнды түрде көп 
орындайды деп санайды, 
алайда біздің пікірімізше, 
ПР қызметінде ұсталған-
дарды қайта әлеуметтен-
діру бойынша функция-
лар қойылуы тиіс. Ол үшін 
мекеменің функционалдық 
тиістілігін оны азаматтық 
ведомствоға беру мүмкін-
дігімен қайта қараған жөн. 
Камералардың орнына 
жатақхана үлгісіндегі бөл-
мелер болуы тиіс, қызмет-
керлер психологтар мен 
әлеуметтік қызметкерлер 
қатарынан болуы тиіс

Сондай-ақ, посткеңестік 
кеңістік елдерінің азамат-
тары үшін қабылдау-бөлу 
орнынан шыққаннан кейін 
маңызды проблема болып 
табылады. Осылайша, 
осы елдердің азаматтары 
шыққаннан кейін қабыл-

дау орнында ұсталғаны 
туралы құжат алады, алайда 
бұл құжат оларға пойызға 
билет алуға мүмкіндік бер-
мейді. Осылайша, осы аза-
маттардың жеке басын 
куәландыратын құжат-
тарын қалпына келтіру 
үшін қандай да бір құжат-
сыз Алматы немесе Астана 
қаласына, Алматы және 
Астана бағытында елші-
лікке жету қажет, бірақ 
олар тағы да ұсталып, 
қайта қабылдау-тарату 
орнына орналастырылуы 
мүмкін. Қабылдау-бөлу 
орнынан шыққаннан кейін 
осы азаматтарға құжат-
тарды қалпына келтіру үшін 
арнайы бір тетік құру қажет 

 ҚР ІІМ үшін:
- ҰАТ  қызметі, оның өкі-

леттіктері, мақсаттары мен 
міндеттері туралы қызмет-
керлер арасында тұрақты 
ақпараттық жұмысты 
жалғастыру;

- Қабылдау-бөлу орын-
дары орналасқан ғимарат-
тардың техникалық жай-
күйіне талдау жүргізу;

- Қарапайым гигиеналық 
нормаларға сәйкес келмей-
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тін мекемелерді жабу және 
оларды жөндеу немесе 
салу, жаңа ғимараттар үшін 
қаржы қаражатын бөлу 
(бірінші кезекте);

- Дәрігерге кез келген 
уақытта бару әрекетінің 
шарттарын жасау арқылы 
штат құрамына толық став-
каға дәрігерді алу мүмкінді-
гін қарастыру; 

- ПР қызметкерлеріне 
әлеуметтік сақтандыру 
жүйесін енгізу қажет;

- Қоғамнан уақытша 
оқшаулау орындарында өз 
құқықтары мен мүдделе-
рінің бұзылуына шағым-
дарды қарау тетігін әзірлеу 
және енгізу;

Қабылдау-бөлу орын-
дары қызметкерлерінің 
еңбек жағдайын жақсар-
туға және әлеуметтік қорға-
луына назар аудару.

жергілікті ІІД үшін: 
- ҰАТ  қызметі туралы, 

қабылдау-бөлу орын-
дарында тұрған адамдар-
дың құқықтары мен мін-
деттері туралы ақпараттық 
стенділерді қайта қарау 
және жаңарту;

- Бақылаудағы бейне-
ақпаратты алу бойынша 
кезекшілер үшін жағ-
дай жасау. Қазіргі уақытта 
мұндай ақпарат тікелей 
орталық пунктке барады 
да, қажет болған жағдайда 
кезекшіге түседі;

- Шағымды, өтініштерді 
екі тілде – қазақ, орыс тіл-
дерінде жазу мысалдары 
бар стендтерде немесе 
есіктерде құқықтық ақпа-
ратты орналастыру. Каме-
раларда шағым беру тәртібі 
және құқық қорғау ұйым-
дарының мекен-жайлары 
туралы ақпаратты орна-
ластыру, ҚР Конституциясы 
20-бабының 2-тармағына 
сәйкес ұлттық құқық қорғау 
институттарына өтініштер-
дің үлгілерін қоса беру; 

- Медициналық қызмет 
көрсетуге қаржылан-
дыруды ұлғайту мүмкіндігін 
қарастыру;

- Төсек-орын жабдық-
тарын жеткізуге (сатып 
алуға) тендерлер өткізу 
кезінде төсек-орын 
жабдықтарының, әсіресе 
матрастардың сапасына 
назар аудару.
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Арнайы қабылдау орны - 
әкімшілік қамауға алынған 
адамдарды қабылдауға 
және ұстауға арналған 
ішкі істер органдарының 
арнайы мекемесі. Әкімші-
лік қамауға алынған адам-
дарды арнаулы қабылдау 
орындарына орналастыру 
оларды қамауға алу туралы 
судьяның қаулысы негі-
зінде – әкімшілік қамауға 
алынған адамдарды қабыл-
дауға және ұстауға арналған 
ішкі істер органдарының 
арнаулы мекемелерімен 
жүзеге асырылады. Әкімші-
лік қамауға алынған адам-
дарды арнаулы қабылдау 
орындарына орналастыру 
судьяның оларды қамауға 
алу туралы қаулысы негі-
зінде жүзеге асырылады. 
Арнайы қабылдау орын-
дарында тәулік бойы 
кезекшілікті қамтамасыз 
ететін және ұсталатын 
адамдардың мекемеден тыс 
жерлерге өз бетімен кету 
мүмкіндігін болдырмайтын 
режим белгіленеді.

2018 жылы Ұлттық алдын 
алу тетігінің қатысушылары 
24 арнайы қабылдау 
орнына барды. ҰАТ   қатысу-

шылары іс жүзінде бар-
лық мекемелерде тұрғын 
үй-жайлармен, медици-
налық қызмет көрсету-
мен, нашар жабдықталған 
серуендеу аулаларымен, 
ауыз суға қол жеткізумен 
және оның сапасына, төсек 
әбзелдерімен және гигиена 
құралдарымен қамтамасыз 
етумен байланысты про-
блемалар бар екенін, тұрғын 
үй алаңының нормалары 
сақталмайтынын атап өтті. 
Әрине, оларды жою үшін 
қаржылық салымдар мен 
жүйелі өзгерістер қажет, 
бірақ сонымен қатар Тараз 
қаласының ҰАТ   қатысу-
шылары аталған мекеменің 
Тараз қаласындағы тәжіри-
бесін тарату үшін оң тәжі-
рибе ретінде ұсынуға бола-
тынын атап өтті. 

Полиция учаскелері  
ҰАТ  -де әр түрлі 

облыстардағы полиция 
департаменттерінің поли-
ция учаскелеріне кедергісіз 
баруға ҚР ІІМ-нің жазбаша 
рұқсаты бар. Адамдық 
қадір-қасиетіне қол сұғыл-
маудың  конституциялық 
қағидатын бұзуға жол бер-
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меу стандарттарына сәй-
кестігі тұрғысынан олардың 
жағдайын бағалау қиын. 
Дегенмен, өткен жылдағы-
дай, іріктемелі бару негі-
зінде полиция қызметке-
рлерін, ауылдық жерлердегі 
және облыстық, аудандық 
маңызы бар қалалардағы 
полиция бөлімдерінің мате-
риалдық-техникалық қам-
тамасыз етуінің кемшілік-
тері туралы айтуға болады.

ҰАТ   қатысушылары 
полиция учаскелерінің 
жеке құрамының Қаза-
қстан Республикасындағы 
ҰАТ   қызметі туралы хабар-
дар болуын және іс жүзінде 
барлық жерде ҰАТ   қатысу-
шыларының өз міндеттерін 
орындауы үшін кедергісіз 
қол жеткізуін қамтамасыз 
етуді атап өтті.

Қорытындылар және 
ұсыныстар:

Қаралып отырған кезеңде 
ҚР ІІМ мекемелеріне келген 
ҰАТ   қатысушыларының 
қорытындылары мен 
ұсыныстары Қазақстан 
Республикасының қол-
даныстағы заңнамасының 

нормаларына негізделген. 
Оның ішінде ведомство-
лық заңға тәуелді актілер де 
бар. Сондай-ақ, бұл меке-
мелердегі жағдайды баға-
лау үшін қамаудағылармен 
Қарым-қатынастың ең 
төменгі стандартты ереже-
лері (бұдан әрі ТСЕ немесе 
Мандела ережелері) пайда-
ланылды.

ҰАТ   қатысушылар-
дың ұсыныстары арнайы 
мекемелер әкімшілігі 
мен ІІМ басшылығына 
тұрғын үй-жайлардың, 
санитарлық-гигиеналық 
жағдайлардың, медици-
налық қызмет көрсетудің, 
тамақтану жағдайларының, 
спортпен айналысу және 
сыртқы әлеммен бай-
ланыс үшін жағдайлардың 
(БАҚ-қа қол жеткізу, кез-
десулер, телефон арқылы 
сөйлесулер) ведомство-
лық нормативтерге және 
ТСЕ (Мандела ережеле-
ріне) сәйкес еместігін жою 
жөніндегі нақты ұсыныстар 
болып табылады. Мұндай 
ұсыныстардың жиынтығын 
заңда көзделген прокуро-
рлық ден қою шараларын 
қабылдау үшін ҚР Бас про-
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куратурасының қызметке-
рлері бақылауға алуы тиіс.

Осы баяндамада адам-
ның қадір-қасиетіне қол 
сұғылмаушылыққа және 
қатыгездік, жазалау жағ-
дайларына жол бермеуге, 
сондай-ақ ҚР ІІМ мекеме-
лерінде азаптаудың алдын 
алуға тікелей қатысты кей-
бір ұсыныстарды көрсету 
қажет.

1. ҚР Ішкі істер мини-
стрлігі 2019 жылы қама-
уда отырған адамдардың 
құқықтарын қамтамасыз 
ететін нормаларға келтіру 
пайдаланылатын ғима-
раттардың конструктив-
тік ерекшеліктеріне бай-
ланысты мүмкін болмайтын 
мекемелерді жабу және 
қайта бейіндеу жөніндегі 
қадамдық шараларды (бағ-
дарлама, Жол картасы) әзі-
рлеуі тиіс. Мекемелерді, 
оның ішінде осындай меке-
мелерге орналастыруға 
жататын адамдардың 
аз ғана санынан пайда-
ланылуы орынсыз меке-
мелерді кезең-кезеңімен 
жабу жоспарын, сондай-ақ 
адамдарды ұстау үшін жағ-
дайлардың болмауына 

байланысты пайдаланылуы 
мүмкін емес жаңа ғимарат-
тар салуды көздеу;

2. Қазақстан Респу-
бликасының Ішкі істер 
министрлігі арнайы меке-
мелерге (УҰИ, ПР, СП) ҚР 
Адам құқықтары жөнін-
дегі уәкілге қабылданған 
шаралар туралы міндетті 
түрде хабарлай отырып, 
2018 жылы орындалған 
бару нәтижелері бойынша 
ҰАТ   қатысушыларының 
ұсынымдарында көр-
сетілген медициналық 
қызмет көрсету, санитария 
және гигиена мәселеле-
рін ерекше бақылауға алу 
керек;

3. Сыртқы периметрді 
күзетуді және айдауылда-
уды жүзеге асыратын ҚР 
ІІМ Ішкі әскерлерінің жеке 
құрамымен, сондай-ақ 
бақылаушылардың мін-
детін атқарушылармен, 
жазаны атқарушы мекеме-
лер мен тергеу изолятор-
лары қызметкерлерімен, 
ОСУ және К, ТСЕ қызмет-
керлерімен жауынгерлік 
және қызметтік даярлық 
бойынша сабақтар өткізу 
шеңберінде – ҰАТ   туралы 
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Нормативтік құқықтық акті-
лерді, конституциялық нор-
маларды, адамдарды қама-
уда ұстау шарттарының 
халықаралық және ұлттық 
стандарттарын, сондай-ақ 
қылмыстық заңның нор-
маларын және азаптаудың 
алдын алуға және адам-
ның қадір-қасиетіне қол 
сұғылмауға қатысты басқа 
да мәселелерді зерделеу 
жөнінде тұрақты негізде 
сабақтар өткізу керек;

4. Қазақстан Респу-
бликасының Бас про-

куратурасы мен оның 
бөлімшелеріне – ҰАТ   
қатысушыларымен, респу-
бликалық және өңірлік дең-
гейде ҰАТ   Үйлестіру кеңе-
сінің мүшелерімен, оның 
ішінде мемлекеттік меке-
мелер мен ведомстволар-
дың басшыларын шақыра 
отырып, ұсыныстарды 
талқылау және мәселелерді 
жұмыс тәртібінде шешу 
мүмкіндігін шешу үшін 
жұмыс кездесулерін өткізу 
керек.



ҚР ҰҚК ведомстволық 
бағынысты 
мекемелерінде ұсталатын 
адамдардың жағдайы
Дайындаған: Рахимбердин Қуат Хажымұқанұлы5
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Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік коми-
тетінің мемлекеттік меке-
мелерінің тізбесіне сәйкес 
елімізде Астана, Алматы, 
Қарағанды және Шымкент 
қалаларында төрт тергеу 
изоляторы жұмыс істейді.

2018 жылғы қаңтар-жел-
тоқсан аралығында ҰАТ   
қатысушылары Қазақстан 
Республикасы ҰҚК тер-
геу изоляторларына 3 рет 
барды, оның ішінде мер-
зімді, аралық бару орын 
алады. 

1) 29.01.2018 ж. – ОҚО 
ҰҚК ТИ, аралық алдын алу 
барып шығу; 

2) 23.06.2018 ж. – 
Астана қ. ҰҚК ТИ, мерзімді 
алдын алу барып шығу; 

3) 15.10.2018 ж. – 
Алматы және Алматы 
облысындағы ҰҚК ТИ, 
аралық алдын алу барып 
шығуы. 

Алматы, Шымкент қала-
ларындағы ҚР ҰҚК тергеу 
изоляторлары жертөле 
немесе жартылай жертөле 
үй-жайларында орна-
ласқан, Алматы қаласын-
дағы тергеу изоляторлары 
1936 жылы салынған ғима-

ратта орналасқан. Астана 
қаласының ҰҚК ТИ-ы 1975 
жылғы құрылыста орна-
ласқан, онда 2016 жыл-
дың желтоқсан айында 
күрделі жөндеу жүргізілді 
(сантехника, линолеум 
ауыстырылды, қабырға-
лары тоқтатылды).

Алматы және Алматы 
облысының ҰАТ  қатысу-
шылары Алматы қаласын-
дағы ҰҚКД ТИ-да әрбір 
камераға кәріз жүргізу 
қажеттілігі болғанын атап 
өтті. Бұрын камераларда 
кәріз болмаған және қама-
удағыларды күніне 2 рет 
әжетханаға шығарған. 
Камераларда дәрет алу үшін 
арнайы шелектер тұрды. 

2018 жылы құқық қорға-
ушылардың ұсыныстары 
орындалды және бару 
сәтінде «камераларға жөн-
деу жүргізілді және әр 
камерада генуя тостаған-
дары, қол жуғыштар, 
күндізгі жарықтандыру 
шамдары диодтық шам-
дарға ауыстырылды, бұл 
әлдеқайда жарық, сон-
дай-ақ камераларға еріксіз 
желдету орнатылды, барған 
кезде қалалық орталықтан-
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дырылған жылу қосылмаса 
да, камералардың ішінде 
жылы және құрғақ болды». 
ҰАТ  қатысушыларының 
айтуы бойынша, «генуя 
тостағандарының алдын-
дағы камераларда аздаған 
қалта жоқ, бұл мұқтаж-
дықты түзету кезінде адам-
ның қадір-қасиетін кемсі-
теді».

Қазақстан Республи-
касының заңнамасына сәй-
кес күдіктілер мен айыпта-
лушылар бір адамға кемінде 
екі жарым шаршы метр 
санитарлық алаң нормасын 
негізге ала отырып, үй-жай-
ларда ұсталуы тиіс. Астана 
қ. ҰАМ қатысушыларының 
айтуынша, «Астана қ. ТИ 
камераларында 2017 ж. осы 
нормалар сақталмаған (10, 
8 камерада 4 жеке орын), 
2018 ж. камералар екі адам-
дық камераларға қайта 
жабдықталды және енді 
камералар алаңы ұлттық 
және халықаралық стан-
дарттарға сәйкес келді».

2017 ж. Астана қ. ТИ каме-
раларында «ҚР ҚН 3.02-24-
2014, 5.4.2.9.2. тармағына 
сәйкес камералардың бар-
лық жабдықтары (кереует-

тер, үстелдер, орындықтар 
мен табуреттер және т. б.) 
алдын ала орнатылған сал-
малы бөлшектерге оларды 
дәнекерлеу арқылы еденге 
немесе қабырғаларға 
сенімді бекітілуі тиіс». Каме-
ралар жабдықтарының 
өткір бұрыштары дөңге-
лектелуге тиіс. 2018 жылы 
құқық қорғаушылардың 
бұл ұсынысы толығымен 
орындалды. Астана қаласы 
бойынша ҰАТ   қатысу-
шылар тобының есебінде 
«камераларда барлық 
жабдықтар (кереуеттер, 
үстелдер, орындықтар мен 
табуреттер және т.б.) алдын 
ала орнатылған салмалы 
бөлшектерге оларды дәне-
керлеу жолымен еденге 
немесе қабырғаларға бекі-
тілгені» көрсетілген.  

ҰАТ  тобының қатысу-
шылары Астана қ. ҰҚК 
ТИ-да ҚР ҚН 3.02-24-2014, 
5.4.2.9.3-5.4.2.9.4  тар-
мақтарының сақталмай-
тынын атап өтті,  ол тар-
мақтар бойынша, нерв 
үзілісі орын алған күдікті-
лерді, айыпталушыларды 
немесе сотталғандарды 
уақытша оқшаулауға 
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арналған камерамен 
жабдықталуы тиіс, онда 
терезе ойығы қарастырыл-
майтын камерамен 
жабдықталуға тиіс.

Жалпы ҚР ҰҚК ТИ 
арнайы контингентін меди-
циналық қамтамасыз ету 
жағдайы ұлттық заңнамаға 
және қамаудағылармен 
қарым-қатынастың халықа-
ралық стандарттарына сәй-
кес келеді. ҚР ҰҚК әрбір 
тергеу изоляторында меди-
циналық бөлім бар, онда 
фельдшер медициналық 
көмек көрсетеді. Мысалы, 
Алматы қаласы мен Алматы 
облысы ҰАТ   тобы қатысу-
шыларының айтуынша, 
«ҰҚК ТИ медбөлімі үш 
кабинетті қамтиды: қабыл-
дау, процедуралық және 
әкімшілік. Дәрігерге дейінгі 
кабинеттің жабдықтары 
нормаларға сәйкес келеді. 
Бағытталуы тар мамандар 
қажет болған жағдайда ҰҚК 
госпиталіне немесе емха-
насына хабарласады. Меди-
циналық көмек көрсету-
дің шұғыл жағдайларында 
фельдшер қызметтік авто-
машинада пациентті дереу 
ҰҚК госпиталіне әкетеді».  

Осыған ұқсас медициналық 
қызмет көрсетуді ұйым-
дастыру саласында Астана 
қаласы және ОҚО ҰҚК 
ТИ-да тәжірибе бар.  

ОҚО ҰАТ  қатысушылары 
тобының деректері 
бойынша «фельдшерде кел-
ген кезінде медициналық 
қызметпен айналысуға 
маман сертификаты бол-
маған», бұл Қазақстан Рес-
публикасы заңнамасының 
талаптарын өрескел бұзу 
болып табылады.

ҚР ҰҚК тергеу изолятор-
ларының ешқайсысында 
мүмкіндігі шектеулі адам-
дардың болуы үшін тиі-
сті жағдай жасалған жоқ. 
ҚР ҰҚК тергеу-қамауға 
алынғандардың өмір сүру 
жағдайын жақсарту, әлеу-
меттік және медициналық 
қолдау үшін: 1) санитарлық 
тораптарды арбамен жүре-
тін мүгедектерге арналған 
тұтқалары бар раковина-
лармен және унитаздармен 
жабдықтау, жекешелендіру 
жағдайларын қамтамасыз 
ету; 2) себезгі үй-жайларын 
сотталған мүгедектерге 
арналған иілгіш шлангілері 
және табуреттері бар жеке 
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орындармен жабдықтау; 3) 
серуендеу ауласына қозғалу 
үшін қиғаш көлбеу алаңдар 
құру және орнату, яғни тер-
геу қамауға алынған мүм-
кіндігі шектеулі адамдар 
үшін бөгетсіз орта құру.

Алматы қ. ҰҚК тергеу 
изоляторларындағы ҰАТ   
қатысушыларының пікірі 
бойынша арнайы контин-
генттің серуендеуін ұйым-
дастыру мәселесі өткір про-
блема болып қала береді, 
себебі тиісті 1 сағаттың 
орнына тергеу-қамауға 
алынғандар серуендеуді 
тек 25-30 минут ішінде ғана 
жүзеге асырады. Тергеу изо-
ляторларының әкімшілігі 
бұл мекеме ғимаратының 
ескі және бір сағаттық 
сейілдеуді ұйымдастыру 
үшін серуендеу аулалары 
жетіспейтінін түсіндіреді 
(2017 жылғы ұсыныс орын-
далмаған).

Астана, Алматы және 
ОҚО ҰАТ   қатысушылары 
ҰҚК ТИ прокуратураға, ҰАТ  
-не және басқа да құқық 
қорғау институттарына 
шағым беруге арналған 
жәшіктер орнатылғанын 
және ол жәшіктер көбіне 

ТИ-ның дәліздерінде орна-
тылғанын атап өтті.

ТИ-дағы жағдай 
бойынша ҰАТ   қатысу-
шыларының есептеріне 
жүргізілген талдау ҚР ҰҚК 
басшылығы ҚР ҰАТ   қатысу-
шыларының ұсыныстарын 
орындау және арнайы кон-
тингентті ұстау шарттарын 
БҰҰ халықаралық стандарт-
тарына келтіру бойынша 
үлкен жұмыс жүргізгенін 
көрсетеді. 

Алайда 2016, 2017 жыл-
дарға арналған Шоғырлан-
дырылған баяндамаларда 
бекітілген келесі ұсыным-
дар орындалмаған:

1) ТИ камераларын 
жертөле немесе жартылай 
жертөле үй-жайларынан 
БҰҰ-ның қамаудағылармен 
қарым-қатынасқа қатысты 
ең төменгі стандарттық ере-
желеріне («Нельсон Ман-
дела ережелері») және ҚР 
ұлттық заңнамасына сәйкес 
келетін типтік ғимараттарға 
шығару;

2) қамтамасыз ету жағ-
дайларындағы пробле-
малардың болуын ескере 
отырып, ҚР ҰҚК Тергеу изо-
ляторларын күрделі жөндеу 
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үшін ресурстарды іздестіру, 
олардың үй-жайларын тиі-
сті санитарлық жағдайға 
келтіру, мүмкіндігі шекте-
улі адамдарды ұстаудың 
қажетті жағдайларын іс 
жүзінде қамтамасыз  ету;

3) мүмкіндігі шекте-
улі адамдар үшін кедергі-
сіз ортаны қамтамасыз ету 
(дәретханаларды тұтқа-
лармен, себезгі үй-жай-
ларын иілгіш шлангтармен 
және табуреттермен 
жабдықтау және т. б.);

4) Алматы қаласы тер-
геу изоляторларында тер-
геу-қамауға алынғандар-
дың  күнделікті бір сағаттық 
серуенге құқығын сақтауды 
қамтамасыз ету;

5) спорт залдарын 
құруға немесе серуен-
деу аулаларын спорттық 
жабдықпен жабдықтау;

6) арнайы контин-
гентпен де, мекеме қызмет-
керлерімен де жұмыс істеу 
үшін психологты ТИ-ның 
қызметкерлер штатына 
енгізу;

7) ҚР ҰҚК ТИ қызметке-
рлерін даярлау және кәсіби 
қайта даярлау оқу проце-
сіне «Нельсон Мандела 
ережелері», БҰҰ-ның Азап-
тауларға қарсы конвенци-
ясы және басқа да адамның 
қадір-қасиетін қорлайтын 
қарым-қатынас пен жаза-
лау шаралары, азаптаулар 
мен қатыгездік қадір-қа-
сиетін қорлайтын іс-әрекет-
тер мен жазалаудың және 
адам құқықтарының басқа 
да іргелі бұзылуларының 
алдын алуға байланысты 
ҰАТ   туралы ұлттық заңнама 
ұсынымдарын зерделеу 
жөніндегі арнайы курстар 
енгізу;

Қоғамдық бақылауды 
жүзеге асыру барысында ҚР 
ҰҚК ТИ қызметкерлері мен 
ҰАТ   қатысушыларының 
өзара тиімді іс-қимылы 
бойынша тренингтік фор-
матта оқыту семинар-
ларын өткізу практикасын 
қалыптастыру.



ҚР Қорғаныс министрлігіне 
ведомстволық 
бағыныстағы мекемелерде 
ұсталатын адамдардың 
жағдайы
Дайындаған: Ибраева Анара Нұрлыбайқызы

6
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Гауптвахталар туралы 
заңнамаға өзгерістер 2017 
жылы орын алды. 1,5 жыл 
өтті, бірақ ҰАТ   жеке есеп-
терінде бұрынғыдай қол-
даныстағы заңнамаға сілте-
мелер бар. 

Тек Ақтөбе қаласындағы 
ҰАТ   тобы ғана «әкімшілік 
қамауға алуды өтеу ере-
желерінде кездесуді шек-
теу нысаны, тәсілдері мен 
уақыты телефон байланысы 
тәсілдері, оларды ұсыну 
және шектеу тәртібі сияқты 
анықталмайды» деп атап 
өтті. Есептерде көрсетілген 
баға болмаған жағдайда, 
гауптвахталарда ұсталатын 
адамдар бұл құқықты не 
мүлдем іске асырмайтынын, 
не айтарлықтай шектеле-
тінін, не «анархия болып 
жатқандығын» білдіреді, 
өйткені кездесулерді өткізу-
дің құқықтық актісінде бел-
гіленген тәртібі болмаған 
кезде лауазымды адамдар 
өз бетінше әрекет етеді (рег-
ламенттеу болмағандықтан: 
оларға қандай қамтамасыз 
ету және қабылдау керек). 

Ақтөбе қаласындағы 
ҰАТ   3 тобы 02 ақпан (мер-
зімді бару), Астана 14 шілде 
(мерзімді) және Шым-

кент 07 қыркүйек 2018 ж. 
(аралық) Қазақстан Респу-
бликасы Қорғаныс Мини-
стрлігі Әскери полиция 
органдарының гауптвахта-
ларына сапарлар жүргізді. 
ҰАТ   топтары орта есеппен 
екі-үш сағат аралығында 
кездесуді өткізеді.

Ақтөбе, Астана қала-
ларында гауптвахтаға 
барған күндері әскери 
қызметшілер ұсталмаған, 
Шымкент қаласында – 1 
әкімшілік қамауға алынған 
ер адам (келісім-шарт 
бойынша). 2018 жыл-
дың 6 айында Астананың 
гауптвахтасында 58 адам, 
орташа есеппен айына 10 
адам (Ақтөбе қаласының 
есебінен қамаудағылар 
саны белгісіз) ұсталған. 2018 
жылдың 8 айында Шымкент 
қаласының гауптвахтасында 
14 әскери қызметші ер адам 
ұсталды.

ҰАТ топтарының ұсы-
ныстары 2017 жылмен 
салыстырғанда ішінара 
қайталанды. Қайталауды 
болдырмау мақсатында, 
төменде жазылған ескер-
тулерге кері пропорцио-
налды болуы үшін осындай 
жағдайларды қамтамасыз 
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етудің маңыздылығын атап 
өтеміз.

Ақтөбе қаласындағы ҰАТ   
тобының есебінде жоқтығы 
көрсетілді: 

▪ камераларда өз 
бетімен терезелерді ашуға 
рұқсат; 

▪ бракераждық жур-
налға қол жеткізу (жұмыс 
орнында мейірбикенің ауру 
себебі бойынша болмауына 
байланысты);

▪ шокқа қарсы дәрілік 
препараттар.

Астана қаласында каме-
раны медициналық каби-
нетке қайта жабдықтауды 
қоспағанда, гауптвахтада 
ұстау жағдайында ештеңе 
өзгерген жоқ. Бұрынғыша:

▪ камералардың іші-
нде бетон едендер;

▪  «қабырға арқылы 
ағызу бөшкесінен жүргізіл-
ген сымы бар» санитарлық 
торап;

▪ «төбенің астында» 
кішкентай тесілген тере-
зелер арқылы жеткіліксіз 
табиғи жарықтандыру;

▪ тек мемлекеттік тілде 
әскери қызметшілердің 
құқықтары туралы ақпа-
рат (үй-жайлардағы жазу-
лар сияқты, күн тәртібі бар 

тақтадан және екі құқықтық 
актілерден басқа);

▪ камераларда радио 
нүктелер жоқ, теледидарға 
қолжетімділік жоқ;

▪ әскери прокуро-
рға шағым үшін жәшікке 
қолжетімділіктің болмауы; 

▪ ҰАТ  -не (Адам 
құқықтары жөніндегі 
уәкілге) шағымға арналған 
жәшік жоқ.

Шымкент қ. ҰАТ   тобының 
есебіне сәйкес, гауптвахта 
әкімшілігі 3 ұсынымның 
2-ін орындады («себезгі 
тірегінде кескіш орнатыл-
маған»). Сонымен қатар 
атап өтілген: 

▪ 10 камерадағы еден-
дер – цементтен жасалған; 

▪ радио нүктелер жоқ;
▪ санитарлық торапқа 

(дәретханаға) бару ұсталған 
адамның өтініші бойынша 
жүргізіледі, өйткені каме-
раларда ол жоқ (әйелдерге 
арналған камераларды 
қоспағанда);

▪ душта резеңке 
поликтер жоқ; 

▪ «әйелдерге арналған 
гигиеналық құралдар 
Жарғыда көзделмеген», 
жоқ;
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▪ жуу құралдары жоқ, 
Жарғыда көзделмеген;

▪ тамақтану Қорғаныс 
министрлігіне ведомство-
лық бағынысты қызметші-
лер үшін әскери бөлімнен 
және осы ведомствоға бекі-
тілген әскери қызметшілер 
үшін Ұлттық ұланнан бөлек 
жеткізіледі. Бірақ айыр-
машылықтардың барын/
жоқтығын есеп көрсетпейді.

Қорғаныс министрлігі 
Адам құқықтары жөнін-
дегі ұлттық орталыққа 
берген жауабында ҰАТ   
топтарының 2017 жылы 
ұсынымдарын орындауға 
қабылдағанын  көрсетті 
«5 облыстың гауптвахта-
ларында медициналық 
кабинеттер жабдықталды, 
серуендеу аулалары спорт-
тық жабдықтармен қам-
тамасыз етілді, жасанды 
жарықтандыру күшейтілді». 

Сонымен қатар, 
Министрлік ұсталған-
дар мен қамаудағылар-
дың құқықтарын сақтау 
мен ұстау жағдайларына 
біркелкі көзқарас жасау 
қажеттігін назардан тыс 
қалдыруды жалғастыруда. 
Мәселен, егер Ақтөбе 

қаласында гауптвахтада 
намаз оқуға тыйым салынса, 
онда елордада мұндай 
шектеулер жоқ (алдыңғы 
шоғырландырылған баян-
дамада бір мағыналы 
тұжырым бар осы бөліктегі 
құқық ережелерінің тал-
дауы көрсетілген). Ақтөбе 
қаласына қарағанда басқа 
екі өңірдің гауптвахта-
ларында кездесуге арналған 
жабдықталған үй-жай бар. 
Егер Ақтөбе және Астана 
қалаларында құқықтар 
тізбесі камераларда орна-
ластырылған болса, онда 
Шымкент қаласында – 
«қабырғадағы стендтерде» 
ілінген.

ҰАТ  топтарына тұта-
стай алғанда гауптвахтаға 
өткен сапардың нәтижелері 
бойынша тұжырымдалған 
ұсынымдардың орында-
луын қадағалау маңызды 
(2017 жылғы әрбір ұсыным 
бойынша есептерде оның 
орындалуы туралы қан-
дай да бір ақпарат жоқ), 
ал мекемелер өз кезе-
гінде оларды орындауға 
аса үстірт қарайды (өйт-
кені, жылдан жылға қай-
таланатын ұсыныстар бар, 
мысалы, Астана қаласында).



ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігіне ведомстволық 
бағыныстағы мекемелерде 
ұсталатын адамдардың 
жағдайы
Дайындаған: Молчанов Сергей Николаевич
Идигеева Гүлнұр Ерғазықызы
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Жалпы ереже
Адамның негізгі 

құқықтарының бірі аза-
маттардың денсаулық 
сақтау және медициналық 
көмек алу құқығы болып 
табылады. Қазақстан Респу-
бликасының Конституциясы 
осы құқықтарды бекітеді, 
денсаулықты сақтауға және 
заңмен белгіленген тегін 
медициналық көмек алуға 
кепілдік береді, ал «Халық 
денсаулығы және денса-
улық сақтау жүйесі туралы» 
Кодекс осы құқықты неғұр-
лым толық нақтылайды.

Қазақстан Республи-
касы азаматтарының ден-
саулығын сақтауға, сапалы 
медициналық қызмет көр-
сетуге конституциялық 
құқықтарын сақтау және 
оларды мемлекеттік кепіл-
діктермен қамтамасыз ету 
денсаулық сақтау саласын-
дағы мемлекеттік саясаттың 
негізгі бағыттарының бірі 
болып табылады.

2018 жылы ҚР өңірле-
рінде ҰАТ   қатысушылары 
79 медициналық ұйымға 
барды, оның ішінде: 

туберкулезге қарсы дис-
пансерлер, ауруханалар 

мен туберкулезге қарсы 
кабинеттер - 22;

психиатриялық ауруха-
налар - 37;

наркологиялық стацио-
нарлар - 20.

2017 жылмен 
салыстырғанда, ол жылы 
107 мекемеге барған, 
баратын мекемелер саны 
азайған, бұл қаржылан-
дырудың қысқаруына бай-
ланысты. Ал 2016 жылы 167 
рет барып шығулар болды, 
яғни 2 жыл ішінде келулер 
саны 2 еседен астам азайды.

Қазақстан Республи-
касының 15 аймағынан ҰАТ   
қатысушылары әзірлеген 
ұсыныстарымен 79 есеп 
зерделенді, қорытылды 
және талданды. Есептерге 
жүргізілген талдау Денса-
улық сақтау министрлігіне 
ведомстволық бағынысты 
ҰАТ   мандатына жата-
тын мекемелердегі адам 
құқықтары жағдайының 
шынайы көрінісін ашады 
және көрсетеді. 

 
Жағдайды бағалау

ҰАТ   қатысушылары 2018 
жылы денсаулық сақтау 
мекемелеріне алдын ала 
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бару барысында осы меке-
мелерде азаптауды қолда-
нудың нақты (дәлелденген) 
жағдайлары мен фактілерін 
анықтаған жоқ. Сонымен 
қатар, адам құқықтарының 
бұзылуына байланысты 
проблемалар анықталды.

ҰАТ   қатысушыларымен 
бұрын ҰАТ   қатысушылары 
қатысқан денсаулық сақтау 
министрлігіне ведомство-
лық бағынысты мекемелер-
дің жартысы күрделі жөндеу 
жүргізуді немесе медици-
налық қажеттіліктер үшін 
арнайы салынған типтік 
ғимараттарға ауыстыруды 
талап ететін ғимараттар мен 
үй-жайларда орналасқан-
дығы атап өтілді. Косме-
тикалық жөндеу баратын 
мекемелердің 80% - ында 
қажет. Барып шыққан меке-
мелердің басым бөлігі 
өткен ғасырдың екінші 
жартысында салынған 
ғимараттарда орналасқан 
және науқастардың меди-
циналық мекемелерде 
болуының қазіргі заманғы 
санитарлық-эпидемиоло-
гиялық нормаларына есеп-
телмеген. 

Жабық мекемелердің 
ең көп таралған пробле-
маларының бірі қанағат-
танарлықсыз санитар-
лық-гигиеналық жағдайлар 
болып табылады. ЕПМ 
басшыларының көпшілігі 
2017 жылғы 31 мамырдағы 
№ 357 «Денсаулық сақтау 
объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемио-
логиялық талаптар» Сани-
тарлық қағидалар ереже-
лерін орындауға асығар 
емес. Бұл ретте санитарлық 
тораптардың, раковиналар-
дың жеткіліксіз саны, жеке 
гигиена құралдарының 
болмауы, антисанитарияға 
қарсы жағдайдағы аулалық 
дәретханалардың болуы 
және санитарлық-гигие-
налық қамтамасыз етудегі 
басқа да шектеулер адам-
ның қадір-қасиетін қорлай-
тын қатыгездік қарым-қа-
тынас нысандарының бірі 
болып табылатынын түсіну 
маңызды.  

ҚР ДМ-не бірнеше рет 
жүгінулерге қарамастан, 
мынадай мәселе шешіл-
меген: бұл психоэмоцио-
налдық жүктеме үшін үсте-
меақы - медициналық 
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персонал алкоголизм және 
нашақорлық психикалық 
бұзылулармен асқынған 
науқастармен тікелей 
байланыста үнемі жұмыс 
істейді, олар жалақыға пси-
хоэмоционалдық үстемақы 
алмайды. Медициналық 
персонал үшін психоэмо-
ционалдық жүктеме үшін 
үстеме ақының қажеттілігі 
туралы Денсаулық сақтау 
Министрлігіне  сұрату жібе-
руді қайтадан бастау қажет.

Сондай-ақ, ҚР Денса-
улық сақтау және әлеумет-
тік даму министрінің 2015 
жылғы 1 сәуірдегі №197 
бұйрығымен бекітілген 
азық-түлікті сатып алудың 
белгіленген тамақтану нор-
маларын бұзу сияқты үрді-
сті атап өткім келеді. Табиғи 
өнімдер, мысалы, қаймақ 
орнына «құрамында қай-
мақ бар өнім», шырын 
орнына – алма дәмі бар 
алкогольсіз сусын, сүт 
орнына «құрамында 
сүт бар өнім», ірімшік 
орнына – «балқытылған 
шұжық ірімшігі» және т. б. 
алмастырылады. 

Ерекше қажеттіліктері 
бар адамдар үшін ден-

саулық сақтау мекемеле-
рін инфрақұрылыммен 
жарақтандыруда оң өзге-
рістер бар: жеке палаталар 
қайта жабдықталып, мүге-
дектерге арналған кресло 
– каталкаларды пайдала-
натын адамдарды ескере 
отырып, мекеме бойынша 
бағыт салынады. Бірақ сон-
дай-ақ , кейбір медици-
налық мекемелер әлі де ҰАТ   
қатысушыларының ерекше 
қажеттіліктері бар адамдар 
үшін тиісті құрылым құру 
туралы ұсынымдарына 
жауап бермеді.

Мәжбүрлеп емдеуге 
арналған наркологиялық 
ұйымдар

Тұтастай алғанда, меке-
мелердің көрсетілген үлгі-
сінде медициналық қызмет 
көрсету жағдайы қанағат-
танарлық деп бағаланады. 

Наркологиялық мекеме-
лердің мониторингі, пер-
соналмен және пациент-
термен әңгімелесу тәуелді 
аурулармен ауыратын адам-
дарды емдеу тәсілдерінде 
жүйелі сипаттағы жалғасып 
келе жатқан проблемалар 
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туралы қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. 

Науқастарды емдеуге 
жеке көзқарас жоқ, емдеуде 
психологиялық тәсіл фор-
мальды болып табылады. 
Басым басымдылық дәрілік 
емдеуге беріледі.   Еңбек 
терапиясын, психотера-
пияны, пациенттермен 
әлеуметтік жұмысты, яғни 
оңалту бағытын қолдануды 
кеңейту қажет, мұның бар-
лығы 2017 жылғы ұсыным-
дарда байқалды, бірақ жағ-
дай бұрынғысынша жақсы 
жаққа өзгермеген. 2018 
жылы психиатриялық және 
наркологиялық қызметтерді 
біріктіру процесі басталды, 
денсаулығында ментал-
дық бұзылулары бар адам-
дарды оңалту орталықтары 
құрыла бастады, бұл нәти-
жесінде пациенттермен 
жұмыс істеуде жаңа дең-
гейге әкелуі тиіс.

Ескертпелер бойынша 
келесі наркологиялық 
ұйымдарды атап өтуге 
болады: Алматы қаласын-
дағы медициналық-әлеу-
меттік түзетудің қалалық 
наркологиялық орталығы. 
ҰАТ  Қ-ның айтуынша, 

бұрынғыдай ГНЦМСК-де  
1 төсекке ұсынылған алаң 
нормасы барлық жерде 
сақталмаған. Алдыңғы 
бару сияқты ҰАТ  Қ-ның 
алаңдаушылығын мәжбү-
рлеп емдеу бөлімшесіндегі 
пациенттердің психология-
лық жағдайы тудырды.  Кел-
ген сәтте барлық әйелдер 
дәлізде қабырға бойымен 
орындықтарда отырды. 
Күнделікті біртектілік-
тен, еңбек терапиясымен 
айналысу мүмкіндігі бол-
маған жағдайда, бәріне 
ұнамайтын сирек бисер 
өру сабақтарынан басқа, 
не спортпен шұғылданатын 
әйелдер әңгімеде күндізгі 
ұйқы уақытын қоспағанда, 
күн бойы кереуеттерді пай-
далана алмайтынын, холда 
(дәлізде) болуға мәжбүр 
екенін тағы да растады. 
Оларға іс жүзінде айналы-
сатын ештеңе жоқ. Әйел-
дер бөлімінде темекі шегуге 
кестеге сәйкес сору жүйе-
сімен жабдықталған арнайы 
кабинкада рұқсат етіледі. 
Әйелдер кесте бойынша 
темекі шегуге риза болған 
жоқ. Бөлімше меңгерушісі 
темекі бірнеше күннен үш 
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Алматы қаласындағы қалалық наркологиялық медициналық-әлеу-
меттік түзеу орталығы тәртіптік изоляторының үй-жайынан сурет

аптаға дейін (пациенттер-
дің сөзінен) темекі шегуге 
тыйым салу түрінде жаза 
жүргізеді. Дәретханада 
темекі шегу үшін әйелдер-
дің бірі бөлімше меңгеру-
шісі тарапынан соққыға 
ұшырады (!).

ҰАТ   қатысушылары тәр-
тіптік изоляторға барды. 
Темір тормен қоршалған 
бөлмеде металдан жасалған 
бір кереует тұрды, екін-
шісі дәлізде болды. ТИ-ға 
қамалғандар барған кезде 
болған жоқ. Қамау туралы 
материалдарды зерделеу 
кезінде ТИ-ға (материал-
дарға сәйкес) бір уақытта 4 
адамнан орналастыру жағ-
дайлары анықталды.

Тәртіптік изолятор күзет 
үй-жайымен көрші бөл-

меде орналасқан. ТИ-дағы 
жағдай санитарлық-гигие-
налық нормаларға сәй-
кес келмейді: алаңы 3 м2 
болатын бетонды едені бар 
үй-жайдың терезесі, сани-
тарлық торабы жоқ, торлы 
есікке жабылады. Өлшемі 
визуалды 0.3 м2 терезе 
ТИ есігінің артында бір 
үй-жайда болады. 

Әйелдер бөлімшесінде 
душқа бару қатаң кесте 
бойынша рұқсат етіледі: 
аптасына 1 рет белгілі бір 
сағатта. Қалған уақытта душ 
бөлмелері жабық. Әйел-
дің жыныстық гигиенасын, 
олардың айтуы бойынша, 
қажет болған жағдайда, 
дәретханада сумен тол-
тырылған қол астындағы 
ыдыстардың (әдетте, плас-
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тикалық бөтелкелер) көме-
гімен жүргізеді. Әйелдерге 
жеке гигиена құралдары 
бөлінбейді және олар өз 
бетінше сатып алады.

Қысқы уақытта таза ауада 
серуендеу жоқ: пациенттер 
түрлі себептерді көрсетеді: 
жылы киімнің болмауы, 
аурулар бойынша карантин 
(тұмау) және т.б. Серуен-
деудің болмауы пациент-
тер құқықтарының негізгі 
бұзылуының бірі болып 
табылады. Пациенттердің 
күнделікті таза ауада болуы 
бұлжытпай орындалуы тиіс 
және суық ауа райында 
дәлелдер күнделікті серуен-
деу құқығын сақтауда көр-
сетілмеуі тиіс.

«Алматы облысының 
Денсаулық сақтау 
басқармасы» ММ-нің 
«Облыстық наркологи-
ялық диспансері» ШЖҚ 
МКК.

Бөлімше 90 төсек орынға 
есептелсе де, палаталар 
толып қалған, пациенттердің 
кереуеттері бір-біріне жақын 
қойылған, палаталардағы 
бір пациентке арналған алаң 
нормалары сақталмаған.  
Палаталардың есіктері жоқ, 

яғни оқшауланбаған, пер-
соналдың айтуы бойынша, 
бұл жағдай бойынша, 
науқастардың қауіпсіз-
дігі мақсатында көзделген.  
Төсек-орын жабдықтары 
мен төсек жабдықтары өте 
нашар жағдайда (матрастар 
тозған, басып шығарылған, 
ал кей жерлерде және ұшып 
шыққан серіппелер, ақжай-
малар мен көрпе торлардың 
түстері түсініксіз, дас немесе 
түсі кетіп қалған ба деп 
ойлап қаласың). Осыған бай-
ланысты әкімшілік фанера 
парақтарын матрастың 
астына төсеуге мәжбүр. Бұған 
дейінгі есептерде нарколо-
гиялық диспансердің ғима-
раты ескі және санитарлық 
нормалар бойынша мұндай 
адам санына есептелмеген 
(90 адам) және мекеме әкім-
шілігі пациенттерді дәлізде 
орналастыруға мәжбүр, 
пациенттерді ұстау үшін де, 
олардың дене денсаулығын 
сақтау үшін де жағдайлар 
жоқ екендігі көрсетілген. 90 
адамға, ерлерге, бір себезгі 
кабинасы және екі раковина 
бар бір ғана себезгі бөлмесі 
бар. 
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Қызылорда облысы 
Денсаулық сақтау депар-
таментінің  «Уақытша 
бейімдеу және детоксика-
ция орталығының Шиелі 
бөлімшесі».

Ғимаратқа кіре берісте 
халықтың қозғалысы шек-
теулі топтарына арналған 
пандус жоқ. Үй-жайларда 
табиғи желдету, мәжбүрлі 
желдету және кондиционе-
рлеу жоқ.

Сумен жабдықтау, 
жылыту орталықтан-
дырылған. Кәріз жоқ. 
Аудандық ауруханадан, 
жұқпалы аурулар ауруха-
насынан, зертханадан және 
психикалық ауруханадан 
қалдықтар төгілетін жалпы 
септик бар. Толып қалған 
жалпы септиктен пайда-
ланылған су барлық аумақ 
бойынша ОӘД Шиелі ғима-
ратының алдында төгіледі, 
булану ауаны ластайды, бұл 
инфекцияның ашық көзі 
болып табылады, барлық 
қызметкерлердің, пациент-
тердің, келушілердің және 
округ халқының өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндір-
еді.

«Жамбыл облыстық 
наркологиялық диспан-
сері» ШЖҚ МКК.

Орталық қызметке-
рлерінің айтуы бойынша 
Уақытша бейім-
деу және детокси-
кация орталығына 
(айықтырғышқа) жеткі-
зілген мас күйдегі адам-
дар айығуға қарай боса-
тылады, алайда, мысалы, 
отбасылық жанжалдар үшін 
ұсталған адамдар Қазақстан 
Республикасының «Әкім-
шілік құқық бұзушылық 
туралы» Кодексінің 73-бабы 
« О т б а с ы - т ұ р м ы с т ы қ 
қатынастар саласындағы 
құқыққа қарсы әрекет-
тер» бойынша соттарды 
күте отырып, бір тәулік 
бойы орталықта болады. 
Бұл уақытта судан басқа, 
олар үшін ешқандай тамақ 
қарастырылмаған, бұл 
«Әкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодек-
сінде бекітілген гуманизм 
қағидатын бұзу ретінде 
бағалануы мүмкін. «Гума-
низм принципі» 13-бапта 
былай делінген: «Құқық 
бұзушылық жасаған адамға 
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қолданылатын әкімші-
лік жаза физикалық азап 
келтіру немесе адамдық 
қадір-қасиетін кемсіту 
мақсаты бола алмайды». 
«Жеке адамға қол сұғыл-
маушылық» 14.5-бабында 
былай делінген: «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы 
іске қатысушы адамдардың 
ешқайсысы азаптауға, зор-
лық-зомбылыққа, қатыгез 
немесе адамның қадір-қа-
сиетін қорлайтын іс-әрекет-
терге ұшырамайды».

Сол баптың 7-тар-
мағында былай делінген: 
«Өзіне қатысты әкімшілік 
жазалау шарасы ретінде 
әкімшілік қамауға алу таң-
далған адамды, сондай-ақ 
әкімшілік ұстауға тартылған 
адамды ұстау оның өмірі 
мен денсаулығына қауіп 
төндірмейтін жағдайларда 
жүзеге асырылуы тиіс».

Осыған орай, Қаза-
қстан Республикасының 
Ұлттық алдын алу тетігінің 
қатысушылары ҚР Ден-
саулық сақтау министр-
лігіне орталықта 8 сағат-
тан артық болуға мәжбүр 
адамдардың тамақтануын 
ұйымдастыруға қаражат 

бөлуді ұсынады. Алкоголь-
ден немесе есірткіден мас 
болғаннан кейін денса-
улық жағдайын жақсар-
туға ықпал ететін арнайы 
жеңіл тамақ (айран, томат 
шырыны, нан, сорпа және т. 
б.) әзірлеу ұсынылады.

Негізінен ҰАТ   қатысу-
шылары анықтаған барлық 
бұзушылықтар пациенттер-
дің тамақтануына, күнде-
лікті серуендеу құқығына, 
санитарлық-гигиеналық 
жағдайлардың (душ, дәрет-
ханалар, желдету, 1 төсекке 
арналған алаң норма-
лары, палаталардағы еден 
жабыны, жарықтандыру) 
болмауына, персоналдың 
пациенттерге қарым-қа-
тынасына қатысты болды.

2018 жылы екі арнайы 
барып шығу қажеттілігі 
болды және бұл барып 
шығу наркологиялық ұйым-
дарда жүргізілді.

«Алматы қаласындағы 
психикалық денсаулық 
орталығы» ШЖҚ МКК, 
наркологиялық бөлімше, 
Алматы қ., Мақатаев 10 
көшесі, Радостовец 279 
көшесі. 
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«КазСоюзЛЖВ» ЗТБ 
өкілі Оксана Ибрагимо-
ваның келіп түскен өті-
ніші негізінде 1971 жылы 
туған Г.Г.А. пациенттің қай-
тыс болуына байланысты, 
яғни «Алматы қаласының 
медициналық-әлеуметтік 
түзетудің наркологиялық 
орталығында» пациенттің 
өзіне өзі қол жұмсауына 
байланысты, сондай-ақ 
осы мекемеде пациенттер-
дің құқықтарының өрес-
кел бұзылуы туралы БАҚ-та 
пайда болған ақпарат негі-
зінде. 

Г. Г. А. қатысты азап-
тау, кемсіту және қорлау 
түріндегі өзіне-өзі қол 
жұмсау үшін алғышарттар 
анықталған жоқ.

Екінші арнайы бару 
Батыс Қазақстан облысы 
Денсаулық сақтау басқар-
масының  «Облыстық 
наркологиялық диспан-
сері» ШЖҚ МКК болды. 

1975 ж.т. науқас М. А. Ж. 
телефон қоңырауы арқылы 
оны және тағы екі науқасты 
күзетпен ұрып-соғу факті-
лері туралы хабарлаған.

Сапар барысында фак-
тілер расталды, адам 

құқықтары жөніндегі ұлт-
тық орталықтан ҚР Бас про-
куратурасына өтініш жол-
данды.

Ұрып-соғудың жанама 
түрде расталған фактіле-
рінен басқа, осы меди-
циналық мекемеде басқа 
да бұзушылықтарды атап 
өту қажет: сыртқы түрі 
бойынша арнайы пала-
талардың ғимараты қыл-
мыстық-атқару жүйесі 
мекемесінің ішкі түрмесіне 
ұқсайды. Екі арнайы палата 
орналасқан ғимаратта тем-
пература режимі бақылан-
байды, палаталарда өте 
суық. Пациенттердің айтуы 
бойынша арнайы палата-
лардың үй-жайында олар 
ұйықтайды және қысқы 
сыртқы киімде болады, 
себебі температура өте 
төмен. Емделушілердің 
бірі онда 190/90 мм.сын.
бағ. жоғары артериялық 
қысымы болғанын хабар-
лағанын, алайда, оны 
арнайы палатада ұстап 
тұруды жалғастырған-
дығын айтты. Жергілікті 
аймақтың іргелес аумағы 
тұрмыстық қалдықтармен 
және нәжістермен залал-
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БҚО пациенттеріне арналған 
дәретхана 

Бұзушыларға арналған арнайы 
палата

данған (фотосуреттермен 
расталады), ауладағы әжет-
хана есігі суықтан тоыңп 
қалған және жабылмайды. 
Ауладағы дәретхана антиса-
нитариялық жағдайда тұр. 
Арнайы палаталарда тере-
зелер жартылай полиэти-
лен пленкамен тартылып, 
картоннан жасалған, тере-
зелерде торлар бар, әр 
палатада бір терезеден 
жасалған. Жасанды және 
табиғи жарықтандыру 
баспа басылымдарын оқу 
үшін жеткіліксіз, палата-
ларды жартылай түнек 
басып қалған.

 

Кереуеттер топчандар 
түріндегі профильдік құбыр-
лардан дәнекерленген және 
он миллиметрді фанерамен 
жабылған. Матрастардың 
бір бөлігі бұрылып, арнайы 
палаталарда, бір бөлігі стел-
лаждағы дәлізде болады. 
Матрастар лас, антисани-
тариялық жағдайда емде-
лушілер үшін жұқтырудың 
ықтимал қаупін білдіреді. 
Арнайы палаталарда жуына-
тын санитариялық тораптар 
мен раковиналар жоқ, жеке 
гигиена құралдары жоқ, 
ауыз суы бар бактар жоқ, 
ауа ағатын желдеткіш жоқ.
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Психиатриялық 
стационарлар

Өткен жылдағыдай, 
«Шығыс Қазақстан 
облыстық Жаңа-Қа-
най ауылының психиа-
триялық ауруханасы» 
КМҚК-да ең жағымсыз 
әсер қалдырды. Өйткені 
бұл аурухана барақ түрін-
дегі ыңғайландырылмаған  
үй-жайларында орна-
ласқандықтан, онда  емдеу 
үшін лайықты жағдайды 
қамтамасыз ету мүмкін 
емес. Бірақ оған қара-
мастан, аурухана қызмет-
керлері пациенттер үшін 
ыңғайсыздықты жою  үшін 
барлық мүмкіндіктерді 
жасайды. 

2014 жылы ШҚО әкімді-
гінің шешімімен жаңа ауру-
хана салу туралы шешім 
қабылданды. 2014 жылы 
заманауи талаптарға сай 
аурухананың жаңа ғима-
раттары мен үй-жайлары 
жобаланды. Аурухана 
жобасы мемлекеттік сарап-
тамадан өтуде. Құрылыстың 
басталуы белгісіз мер-
зімге кейінге қалдырылды, 

мәселе әлі күнге дейін 
шешілмеген.  

Барған кезінде су құбыры 
жүйесі еріген, су тек бір 
әйел бөлімшесінде болған. 
Басқа бөлімшелерде суды 
су көзінен шлангты тарта 
отырып, ыдыстармен алды. 

Дәретхана люфт-кло-
зет түрінде жабдықталған 
(еденде 30-45 адамға 
арналған үш тесік). Дәрет-
хана орналасқан бөлімше-
лердің бөлігінде тұрақты 
жағымсыз иіс тұрады. 

Бөлімшелерде 30, тіпті 
45 адамға арналған 1 рако-
вина, сабын жоқ. Жоғарыда 
айтылғандай, су барлық 
бөлімшелерде бір бөлімше-
ден басқасы жоқ. Әйелдер 
бөлімшелеріндегі әйелдер 
суға қол жеткізе алмаған-
дықтан, санитарлық-гигие-
налық процедуралар жасай 
алмайтынына шағымданды.

Көптеген науқастар 
құжат талмаған ,оларда 
жеке басын куәландыра-
тын құжаттар жоқ.  Осыдан 
олардың ауруханада болу 
заңдылығы мен мәселесі 
туындайды. Әлеуметтік 
сұрақтармен айналыса-
тын медбикенің айтуынша, 
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науқастарды құжаттау 
мүмкін емес, өйткені ХҚКО 
науқастарды орналасқан 
жерде (ауруханада) тір-
кеуден бас тартады және 
науқастарда қандай да бір 
туыстарымен әлеуметтік 
байланыс болмаған жағ-
дайда, бұл мәселе шешіл-
мейтін болады, себебі 
жеке куәлік алу үшін аза-
мат тұрғылықты жерінде 
тіркелуі тиіс. Бірақ егер 
науқас 17 жыл бойы бөлім-
шеде болса, онда оның 
тұрғылықты жері қайда? 

Ауруханада зейнеткерлік 
жасқа жақындаған және 
жасына байланысты зей-
нетақы алуды ресімдей 
алатын пациенттер бар, 
алайда жеке басын куәлан-
дыратын құжаттардың 
жоқтығына байланысты, 
оларды ауруханада тір-
кеу мүмкін еместігіне бай-
ланысты, олардың жасына 
байланысты зейнетақы 
алу құқығы іске асырыла 
алмайды. Адам осыншама 
жыл бойы ауруханада 
жатып, онда ол ең аз әлеу-
меттік кепілдіктермен қам-
тамасыз етіледі,ол қара-
пайым адам қуанышының 

мүмкіндігінен айрылды. 
Емделушілер жәрде-
мақының жоқтығына бай-
ланысты шайға, жеміс-жи-
дектерге кәмпит сатып ала 
алмайды, киімнен бірдеңе 
сатып ала алмайды деп 
шағымданды. Ауруханада 
науқастарды киіммен және 
аяқ киіммен қамтамасыз 
ету мәселелері бар.  

Осы медициналық меке-
меде бұзылған ғимарат-
тарда, бөлімше ішінде 
қазылған шұңқырлар түрін-
дегі дәретханалармен, 
судың болмауы, кітаптар-
дың, спорттық жабдықтар-
дың, қажетті киімдер мен 
аяқ киімдердің болмауы 
жағдайында ұстау шарт-
тары өзіне қатыгез және 
адамның қадір-қасиетін 
қорлайтын қарым-қатынас 
болып табылады.

«Психикалық денса-
улық орталығы» ШЖҚ 
МКК (бұдан әрі- ПДО), 
Алматы қ., Каблуков 
көшесі 117 а

Пациенттер қажетті 
гигиеналық керек-жа-
рақтармен, атап айтқанда 
дәретхана қағаздарымен, 
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жеке пайдалануға арналған 
сабынмен, тіс пастасымен 
және щеткалармен қамта-
масыз етілмеген, әйелдер 
гигиеналық төсемелер-
мен қамтамасыз етілмеген, 
гигиеналық төсемелердің 
орнына простынь кесінді-
лері беріледі.

Бөлімшелердегі адам-
дардың саны тым көп 
болуына байланысты, 
палаталарда емделуші-
лер емін-еркін ем алу 
құқығынан айрылды. 

Еңбек құқығы заңна-
маға сәйкес өте нашар іске 
асырылады (персоналдың 
сөзінен мүмкіндік жоқ). 
Пациенттер үшін психоло-
гиялық көмек кең таралған 
жоқ. Мұндай науқастарға 
жеке және топтық пси-
хологиялық консульта-
циялар мен тренингтер 
қажет. Бас медбикелер-
дің сөздері бойынша штат 
бойынша 2 психолог қана 
бар. Қалалық диспансерде 
біреуі, біреуі стационар 
бойынша (бас медбикенің 
айтуы бойынша психолог 
сабақ өткізбейді).

Пациенттер олардың 
телефонға қолжетімділік-

тері жоқтығына, ал жеке 
ұялы телефондарды ауруха-
наға жатқызу кезінде алып 
қоятындығына шағымда-
нады. Қажет болған жағ-
дайда емделушілерде 
телефон арқылы, бірақ 
персоналдың қатысуымен 
туыстарымен байланысуға 
мүмкіндік бар. Бұл жағдай 
2016 жылдан бері қалды.

Іс жүзінде қол жетімді 
шағым беру арналары 
жоқ, пациенттер қауіпсіздік 
шараларына сәйкес қағазға 
және қаламға қол жеткізе 
алмайды, шағым беруге 
арналған қолданыстағы 
жәшіктерді әкімшілік үнемі 
тексереді, бірақ жоғары 
тұрған органдарға жазған 
шағымдарды әкімшілік 
бақылайды, бұл оларды 
жіберуге кедергі келтіреді.

Пациенттер өз құқықтары 
туралы, атап айтқанда, 
диагнозға сотқа шағымдану 
құқығы, азаптаудан еркіндік 
құқығы, жеке бас бостан-
дығы, қол сұғылмаушылық, 
қадір-қасиетін құрметтеу 
және т. б. туралы жеткіліксіз 
хабардар етілген. 
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«Республикалық пси-
хикалық денсаулық 
ғылыми-практикалық 
орталығы», Алматы қ.

Барып шығу кезеңінде 
ҰАТ   қатысушылары өткен 
сапар сияқты, серуенде-
уде бірде-бір пациентті 
көрмеді. Науқастар 
бұрынғыдай ауруханаға 
жатқызған кезеңде оларға 
далаға шығуға рұқсат бер-
мейтініне шағымданды  3-5 
минуттық шылым тарту-
лар және еңбек терапиясы 
жағдайлары (пациенттерді 
тексеруге тасымалдау кезін-
дегі көмек және асүйден 
бөлімшеге тамақ жеткізу) 
ерекшелік болды. Қысқы 
уақытта серуендеу жоқ. 
Әкімшілік қысқы уақытта 
серуендеудің жоқтығын 
қысқы уақытта тұмау ауру-
ларының тәуекелімен 
және пациенттерде жылы 
киім-кешектің болмауымен 
түсіндіреді.

Дәретхана қағазы бар-
лығына да берілмейді, 
дәретханалардың өзде-
рінде де болған жоқ. Дәрет-
хана қағазының орнына 
бөтелкедегі суды пайда-
ланады, кейде дәретхана 

қағазын үйден туыстар әке-
леді. Су жіберетін кіші бак 
жұмыс істемейді,осыған 
байланысты дәретхана-
дағы су үнемі ағады. Сабын 
дәретхана бөлмесінде 
табылған жоқ, бірақ кейі-
нірек қызметкерлер кесек 
кір сабынды қойды. Бала-
лар бөлімінде балаларға 
арналған унитаздар мен 
писсуарлар жоқ. Раковина 
жуынатын бөлмеде тұр. 
Сабын мен сүлгі жоқ.

Балалар бөлімінде 
әртүрлі жастағы балалар 
болғасын, үнемі сабақ оқи 
алмайды. Теледидардан 
басқа, ойын-сауық жоқ 
ойын бөлмесінде барлық 
уақытты өткізеді. Бала-
ларды далаға онда суық деп 
шығармайды.

Барып-келудің нәтиже-
лері РПДО пациенттерінің 
сыртқы әлеммен қарым-қа-
тынаста шектелгенін, газет-
терге қолжетімділігі жоқ 
екенін көрсетті.

Ауруханада психоневро-
логиялық интернаттарға 
ауыстыруды қажет ететін 
кейбір пациенттер бар.

ПДО-да денсаулықтың 
менталдық бұзылулары 
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бар адамдарды емдеу мен 
оңалтуда ең жақсы тәжі-
рибені көрсетуге арналған 
бас мекеме болып табыла-
тынын есте сақтау қажет. 
Бірақ емделушілерді емде-
уде және кейіннен оңал-
туда жүйеліліктің болмауы 
аурудың тұрақты асқы-
нуына және кейіннен ста-
ционарға кезекті емдеуге 
жатқызуға әкеп соғады

«Жіті бақыланатын 
мамандандырылған үлгі-
дегі республикалық пси-
хиатриялық аурухана» 
Мемлекеттік мекемесі. 
Ақтас кенті, Алматы 
облысы

Аталған мекемеге 
барғаннан кейін ҰАТ   
қатысушылары келесі 
тұжырымдарға келді.

1. Менталдық бұзу-
шылықтары (психи-
калық) және мүгедек-
тігі бар адамдардың 
құқықтарын қорғау 
жөніндегі ұлттық 
заңнама мүгедектігі бар 
адамдардың құқықтары 
туралы Конвенцияға 
сәйкес келмейді

2. ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігі осы меке-
меге қатысты түсінікті 
кешенді түрде өзгер-
туі қажет. Халықаралық 
нормаларға сәйкес 
осы мекеменің қызме-
тін реттейтін норма-
тивтік құжаттарды әзі-
рлеу және бекіту қажет. 
Тұрғын үй жағдайларын 
және пациенттердің 
құқықтық кепілдікте-
рін жақсарту керек. 
Қызметкерлерге ақша-
лай қаражат пен әле-
уметтік кепілдіктерді 
қайта қарау қажет.

3. Адамды мәжбүрлеп 
емдеуге/мәжбүрлеп 
емдеуді ұзартуға, 
әсіресе әрекет қабі-
леттілігінен айырылған 
адамдар үшін орна-
ластыру туралы сот 
қаулыларына шағым-
дану тетігі әзірленбеген.

4. Сот шешімдерінде 
емдеу мерзімі мен 
шығару ережелері 
жазылмаған.

5. Сот пациентті амбулато-
риялық бақылау режи-
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міне ауыстыру туралы 
шешім шығармайды.

6. Заңнамада пациенттер-
дің өз туыстарымен кез-
десу ережесі әзірленбе-
ген.

7. Пациенттердің бақылау 
палатасында болу мер-
зімі мен кезеңі жазыл-
маған. Науқас мекемеде 
болған уақытта бір-
неше рет бақылау пала-
тасында болуы мүмкін.

8. Әлеуметтік қорғау 
органдары психиатр 
дәрігердің есебінде 
тұрған мүгедектігі бар 
адамдар үшін оңал-
тудың жеке бағдарла-
масын әзірлемейді.

9. Соттар бұрын қарқынды 
қадағаланатын маман-
дандырылған үлгідегі 
психиатриялық стацио-
нарда мәжбүрлеп емде-
уде болған адамдарды 
амбулаториялық емде-
уге көшіруден бас тар-
тады.

10. Қазіргі заманғы пси-
хиатрияда емдеу 
д ә р і - д ә р м е к те р м е н 
шектелмейді, пациент-

тің өміріне кіріктіріледі 
және оның қоғамға 
толыққанды ора-
луын көздейді. Аралау 
барысында емделуде 
реинтеграция және реа-
даптация процесі жоқ 
екендігі анықталды.  
Науқастар стационарда 
жылдар бойы ұсталады.

11. Психиатриялық ауру-
хана «қалдық қағидат» 
бойынша қаржылан-
дырылады, бұл онда 
емделушілердің болу 
жағдайына, басқа да 
құқықтар мен бостан-
дықтарды сақтауға 
әсер етпейді. Бұл ден-
саулық сақтау саласын-
дағы мемлекеттік саясат 
негізделуі тиіс теңдік 
пен қолжетімділік қағи-
даттарын бұзады.

12. Іс жүзінде қол жетімді 
шағым беру арналары 
жоқ, пациенттер қауі-
псіздік шараларына 
сәйкес қағазға және 
қаламға қол жеткізе 
алмайды, шағым беруге 
арналған қолданыстағы 
жәшіктерді әкімші-
лік үнемі тексереді, 
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бірақ жоғары тұрған 
органдарға жазған 
шағымдарды әкімшілік 
бақылайды, бұл оларды 
жіберуге кедергі кел-
тіреді.

13. Пациенттер өз 
құқықтары туралы, атап 
айтқанда, диагнозға 
сотқа шағымдану 
құқығы, азаптау-
дан еркіндік құқығы, 
жеке бас бостандығы, 
қол сұғылмаушылық, 
қадір-қасиетін құрмет-
теу және т. б. туралы 
жеткіліксіз хабардар 
етілген.

14. Ғимараттарға күрделі 
жөндеу жүргізу, қажетті 
емдеу және тұрмыстық 
жабдықтармен қамта-
масыз ету қажет. Басқа 
облыстарда осындай, 
қазіргі заманғы меке-
мелерді ашу мәселесін 
ойластыру қажет. Осы 
мекемелерде толтыру 
лимитін төмендету 
керек.

Туберкулезге қарсы 
ұйымдар

2018 жылы ҰАТ   қатысу-
шылары туберкулезді емдеу 

және алдын алуға  арналған 
22 мекемеге барды. Өткен 
жылдағыдай тазалық пен 
гигиена, тамақтану, емдеу 
мекемелері ғимарат-
тарының ескіруі және т. б. 
саласында бұзушылықтар 
болды.

 «Павлодар облыстық 
туберкулезге қарсы дис-
пансері» КМҚК

Бөлімшенің бесінші 
қабатында (БК+ сезімтал-
дығы сақталған қайталанған 
жағдайлармен КДТ тұрақты 
формасымен ауыратын 
науқастар) қызметкер 
(санитар) жұмыс орнында 
арнайы халатсыз (арнайы 
киім) болды. Арнайы 
ауысымдарды тіркеу жур-
налында қызметкерлердің 
киім кию ҰАТ   барған кезде 
персоналдың 10 қызмет-
кері ішінде тек 7 қызметкер 
ғана ауыстырғаны тіркел-
ген.  Ыдысты дезинфекци-
ялауды тіркеу журналы да 
тиісті емес толтырылады.

Ақпараттық стендте 
шағымдардың өтініші 
бойынша байланыс телефо-
ндары туралы ақпарат жоқ. 
ҰАТ   қатысушыларының 
ұсыныстарына берілген 
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ресми жауапта басшылық 
осы бұзушылықтардың 
бар-жоғын жоққа шыға-
рады, бұл осы медици-
налық мекеме басшысының 
өз жұмысына формальды 
қарым-қатынасын білдір-
еді.

 «Облыстық туберку-
лезге қарсы диспансер» 
КМҚК бөлімшесі (№11, 
12) Теміртау қ.

Пациенттермен әңгіме-
лесуде санитарлық-ги-
гиеналық жағдайларға 
шағымдар келіп түсті, атап 
айтқанда: науқастардың 
айтуынша, сапасы төмен 
халаттар мен пижамалар 
берілетін. Бірнеше жуу-
дан кейін олар жыртылады 
және олардан бояу түсіп 
жатады.

Сондай-ақ қызметке-
рлерден шағымдар түсті: 
олардың сөздерінен, қорғау 
дәрежесі жоғары бір реттік 
маскалар (респираторлар) 
осындай маскалар санының 
жеткіліксіз болуына бай-
ланысты бес күнге дейін 
қолданылады.

Алматы қ. ДСБ 
«Ауданаралық туберку-
лезге қарсы диспансер» 
ШЖҚ МКК

Барған кезінде мәжбү-
рлеп емдеуге арналған 
бөлімшеде 9 адам болған. 
Оның бірі әйел (ол жеке 
палатада тұрды). ҰАТ  Қ 
пациенттермен жеке 
әңгімелесулер өткізді және 
пациенттердің барлық 
жеке істерін зерттеді. Әр 
істе диспансерде жатқан 
адамға қатысты мәжбүрлеп 
емдеуді қолдану туралы 
сот қаулысы бар. Сот 
қаулыларын зерделеп, ҰАТ  
Қ сот процестерінің бірінде 
мәжбүрлеп емдеуді қол-
дану туралы мәселе тұрған 
адам болмайтынын атап 
өтті. Яғни, сот іс жүзінде 
өтініш берушінің (әдетте, 
бұл медициналық мекеме), 
прокурордың (барлық жағ-
дайларда емес) қатысуымен 
өтеді. Осыдан адамның 
өзіне медициналық сипат-
тағы мәжбүрлеу шара-
ларын қолдануға қатысты 
пікірі тыңдалмайды және 
өз қорғауына қол жет-
кізу құқығы берілмейді 
деген қорытынды жасауға 
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болады. Осылайша, соттар-
дың мәжбүрлеп емдеуге 
жіберу жағдайлары соттар-
дың емдеуге жіберілетін 
азаматтың процессуалдық 
құқықтарын бұзатынын 
көрсетеді.  

ҚР қолданыстағы Аза-
маттық процестік кодексін-
дегі 347-бабының 2-тар-
мағында «Туберкулезбен 
ауыратын және емделуден 
жалтарған азаматты мәж-
бүрлеп емдеу туралы өті-
нішті қарау» нақты белгі-
ленген, атап айтқанда «Іс 
сот отырысы залында мәж-
бүрлеп емдеуге жіберіле-
тін азаматтың қатысуымен 
немесе осы науқасты меди-
циналық (диспансерлік) 
бақылауды жүзеге асыра-
тын туберкулезге қарсы 
мекеменің орналасқан жері 
бойынша қаралады».

Солтүстік Қазақстан 
облысы әкімдігінің 
«Туберкулезге қарсы дис-
пансері» ШЖҚ КМК. 

Бас дәрігердің айтуынша, 
аурухана - бұл қоғам-
дық орын, ал екінші себеп 
медициналық мекеменің 
ерекшелігі болып табылады 
- науқастар тығыз бөлме-

лерде болмауы тиіс. Осы 
себепті кітапхана, спорт 
залы жоқ. Пациенттер 
көшеде спортпен еркін 
айналыса алады, ол үшін 
волейбол алаңы бар. Көп-
теген науқастар қоғамдық 
орындарда темекі шегуге 
тыйым салуды және меди-
циналық қарсы көрсетілім-
дерді елемейді - дәретхана-
ларда темекі шегеді.

Ересектерге арналған 
бөлімшелердегі санита-
риялық тораптардың жағ-
дайы қанағаттанарлықсыз 
жағ дайда: дәретханаларда 
еден жабыны жоқ, сынған 
керамикалық плиткалар, 
қабырғалар мен пласти-
калық қалқалар қоңыр 
қалпақпен жабылған (темекі 
түтінінен болуы мүмкін). 
Кейбір дәретханаларда қол 
жуғыштар бұзылған түрінде 
тұр.

Санитариялық құралдар-
дың саны барлық жерде 
2017 жылғы 31 мамырдағы 
№ 357 «Денсаулық сақтау 
объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемио-
логиялық талаптар» сани-
тариялық қағидаларына 
сәйкес келмейді, осылайша 
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40 пациентке бір себезгі 
немесе ванна бар, ал қағида 
бойынша он адамға бір 
себезгі немесе ванна болуы 
қажет.

Қорытындылар мен 
ұсынымдар

Қаралып отырған кезеңде 
денсаулық сақтау мекеме-
леріне келген ҰАТ   қатысу-
шыларының қорытын-
дылары мен ұсыныстары 
Қазақстан Республи-
касының қолданыстағы 
заңнамасының норма-
ларына және халықаралық 
стандарттарға негізделеді.

ҰАТ   қатысушыларының 
көптеген ұсыныстары 
облыстық деңгейдегі әкім-
шіліктің, мекеме әкімші-
лігінің және ведомство 
басшылығының тұрғын 
үй-жайлардың сәйкессі-
здігін, санитарлық-гигие-
налық жағдайларды, меди-
циналық қызмет көрсетуді, 
тамақтану жағдайларын, 
спортпен айналысу және 
сыртқы әлеммен байланыс 
үшін жағдайларды (БАҚ-қа 
қол жеткізу, кездесулер, 
телефон арқылы сөйле-
сулер) жою жөніндегі нақты 
ұсыныстарын білдіреді.

Облыс бойынша осындай 
ұсыныстардың (ұсыным-
дардың) жиынтығын заңмен 
қарастырылған прокуро-
рлық ден қою шараларын 
қабылдау үшін денсаулық 
сақтау министрлігі, ҚР Бас 
прокуратурасының қызмет-
керлері бақылауға алуы 
тиіс.

Баратын денсаулық 
сақтау мекемелеріндегі 
проблемалардың көпші-
лігі пациенттердің терапи-
ясында оңалту бағытының 
болмауына немесе дамы-
мағандығына байланысты 
болады. Әсіресе бұл пси-
хиатриялық ауруханаларға 
қатысты, онда психиатрия-
лық көмек көрсету жүйесі 
құқықтық деңгейде айтар-
лықтай жақсарғанына 
қарамастан, пациенттерді 
бақылау, ұстау, шектеу 
және оқшаулау функция-
ларын орындайтын тарихи 
қалыптасқан жағдайды 
әлі де ұстануда. Қызығу-
шылықтары бойынша істер-
дің болмауы, енжар уақыт 
өткізу жеке адамның одан 
әрі азып-тозуына, әлеумет-
тік, тұрмыстық және өмір-
лік дағдыларының жоға-
луына алып келеді. Қазіргі 
уақытқа дейін психиатри-
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ялық қызметтің баламалы 
түрлерін құруға, сондай-ақ 
қолданыстағы жүйені деин-
ституционализациялауға 
бағытталған шаралар өте аз 
қолданылған. 

Менталдық бұзу-
шылықтары (психикалық) 
және мүгедектігі бар адам-
дардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі ұлттық заңнама 
мүгедектігі бар адамдардың 
құқықтары туралы Конвен-
цияға сәйкес келмейді, өйт-
кені мүдделер қақтығысын 
айқын белгілейді: медици-
налық немесе әлеуметтік 
мекеме әлеуметтік қызмет-
тер көрсетеді. 

Әлеуметтік қорғау орган-
дары психиатр дәрігердің 
есебінде тұрған мүгедектігі 
бар адамдар үшін оңал-
тудың жеке бағдарламасын 
әзірлемейді.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
МИНИСТРЛІГІ МЕН 
ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРЛЕРДЕГІ 
БӨЛІМШЕЛЕРГЕ:

1. Орталық органдар-
дың, сондай-ақ ведомство-
лық бағынысты, аумақтық, 
жергілікті бөлімшелер мен 
мекемелердің қызметке-
рлері арасында азаптау-

ларға қарсы күрес жөнін-
дегі ұлттық алдын алу 
тетігінің маңыздылығы 
мен мәнділігі туралы және 
адамның қадір-қасие-
тін қорлайтын тұрақты 
ақпараттық жұмысты 
жалғастыру қажет. Қаза-
қстан Республикасының 
нормативтік құқықтық 
актілерінің ережелерін 
орындамайтын және өзіне 
«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Кодекстің ереже-
лерін орындамауға/еле-
меуге мүмкіндік беретін 
медициналық мекемелер-
дің басшыларына әкімші-
лік ықпал ету шараларын 
қабылдау қажет;

2. Медициналық меке-
мелердің басшылығына 
пациенттердің құқықтарын 
(«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі» 
Кодексінің 91 бабы), 
пациенттерді жұмсақ және 
қатты жабдықтармен қам-
тамасыз ету бойынша 
СанЕмН-нің қолданыстағы 
нормаларын мүлтіксіз 
сақтау керек.Тамақтану, жуу 
құралдарын және басқа да 
гигиена құралдарын беру 
нормаларын сақтау қажет. 
Пациенттерге күнделікті 
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серуендеу және сыртқы 
әлеммен байланыс жасау 
құқығына қысым жасамау, 
әсіресе бұл психиатриялық 
мекемелердегі пациент-
тердің телефон байланысы 
арқылы туыстарымен еркін 
қарым-қатынас жаса-
уға мүмкіндігі жоқтығына 
қатысты;

3. Емдеу мекемелерінің 
әкімшіліктеріне стационар-
ларды  «Денсаулық сақтау 
объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемио-
логиялық талаптар» 2017 
жылғы 31 мамырдағы № 
357 санитариялық қағи-
даларына сәйкес келтіру 
қажет, әсіресе санитарлық 
тораптар, сантехникалық 
коммуникациялар мен 
аспаптар (сапасы мен саны 
бойынша);

4. Денсаулық сақтау 
министрлігіне емдеу про-
цесіне еңбек терапиясы, 
психотерапия, пациент-
термен әлеуметтік жұмыс, 
яғни оңалту бағытын енгізу 
туралы мәселені дереу қарау 
қажет. Оңалту бағытын 
күшейту және пациент-
терге олардың құқықтары 
бұзылған жағдайда көмек 
көрсету үшін әлеуметтік 
қызметкерлер мен заңге-

рлердің штат санын ұлғайту 
(мүліктік, азаматтық және 
т. б.). Ақыл-ойы бұзылған 
және психикалық ауру-
лары бар адамдар көбінесе 
өз өмірін ұйымдастыра 
алмайды, өздерінің азамат-
тық, экономикалық, білім 
беру, тұрғын үй және басқа 
да құқықтарын қорғай 
алмайды. Сондықтан олар 
әлеуметтік-құқықтық, әлеу-
меттік-педагогикалық және 
басқа да қызмет түрлерін 
қоса алғанда, кешенді қол-
дауды қажет етеді. Мен-
талдық бұзылулары және 
психикалық аурулары 
бар адамдар қажет ететін 
қызметтердің мазмұны өмір 
бойынша ілесіп жүруді және 
құқықтарды қорғауды, қауі-
псіздікті қамтамасыз етуді, 
қажет болған жағдайда тұр-
мыстық қызметтерді, гигие-
налық, техникалық құрал-
дарды және күтім жасауға 
арналған құралдарды 
қамтиды. Бұл қызметтер 
маңызды және стационар-
лық кезеңде оңалту бағыты 
мен пациенттерге көмек 
көрсету мазмұнына енгізі-
луі тиіс;

5. Алдын ала барғаннан 
кейін ҰАТ   қатысушылардың 
ұсыныстарын алған меди-
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циналық мекемелер қолда 
бар бюджет шеңберінде 
барлық мүмкін шараларды 
қолдану арқылы емделуші-
лерді ұстау және қарау жағ-
дайында барлық кемшілік-
терді жоюлары тиіс;

6. Барлық стационар-
ларда арбалы мүгедектер 
үшін жағдай жасау қажет;

7. Медициналық меке-
мелердің әкімшіліктері пси-
хиатриялық мекемелердің 
пациенттеріне пациент-
тердің оқшаулану құқығын 
қамтамасыз етуі қажет. Бұл 
құқық БҰҰ Бас Ассамбле-
ясы 17.12.1991 ж. 46/119 
қарарымен қабылдаған 
психикалық ауру адам-
дарды қорғау және психиа-
триялық көмекті жақсарту 
қағидаттарында бекітіл-
ген: «психиатриялық меке-
меде ұсталатын кез кел-
ген пациенттің жеке дара 
қалуына құқығы бар»;

8. Денсаулық сақтау 
министрлігі қазіргі уақытта 
бейінді талаптарға жауап 
бермейтін, бейімделмеген 
ғимараттарда орналасқан 
медициналық ұйымдарға 
арналған жаңа ғимараттар 
мен үй-жайлар салу туралы 
республикалық бюджетке 
ұсыныс енгізуі қажет.

9. Денсаулық сақтау 
министрлігі психоэмоцио-
налдық жүктеме үшін пси-
хиатриялық ұйымдардың 
персоналына үстемеақы 
белгілеу мәселесін қарау 
қажет.

10. Жіті бақыланатын 
мамандандырылған үлгі-
дегі психиатриялық ста-
ционарда мәжбүрлеп 
емдеу мекемелерінде өз 
туыстарымен емделушілер-
дің кездесу ережесін әзі-
рлеу қажет.

11. «Халық денсаулығы 
және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» ҚР Кодексі-
нің 121-бабы 3-тармағының 
тәртібінде медициналық 
сипаттағы мәжбүрлеу 
шараларын қолдану үшін 
психиатриялық стацио-
нарға орналастырылған 
адамдар үшін жұмыспен 
қамтуды көздеу қажет.

12. ҚР Жоғарғы Сотына 
туберкулезбен ауыратын 
адамдарды мәжбүрлеп 
емдеуге жіберуге қатысты 
сот істеріне талдау жүр-
гізу қажет. Мәжбүрлеп 
емдеу мерзімдерін көрсете 
отырып, шешім шығарудың 
бірыңғай тәжірибесін әзі-
рлеу керек. Сотталушының 
туберкулездің ашық түрімен 
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байланыс жасау кезінде 
айналасындағыларды жұқ-
тырудың қазіргі қаупі, сон-
дай-ақ ақпараттандыруды 
дамыту, алыстан тубер-
кулездің ашық түрімен 
ауыратын адамның сотта 
қатысуымен онлайн сот 
отырыстарын өткізу мүм-
кіндігін қарастыруға мүм-
кіндік береді.

13. Адамды мәжбүрлеп 
емдеуге/мәжбүрлеп емде-
уді ұзартуға, әсіресе әрекет 
қабілеттілігінен айырылған 
адамдар үшін орналастыру 
туралы сот қаулыларына 
шағымдану тетігін әзірлеу 
қажет. БҰҰ-ның мүгедектігі 
бар адамдардың құқықтары 
жөніндегі арнайы баянда-
машысы Каталина Девандас 
Қазақстанға 2017ж. мем-
лекет құқықтық әрекет ету 
саласындағы ұлттық заңна-
маны адам құқықтарының 
халықаралық стандарт-

тарына сәйкес келтіруге 
шақырды. Ол психиатрия-
лық мекемеге мәжбүрлеп 
орналастыруды, сондай-ақ 
мүгедектігі бар адамдарды 
олардың келісімінсіз меди-
циналық емделуден өтуге 
мәжбүр етуді реттейтін 
заңнама ережелері мүге-
дектігі бар адамдардың 
құқықтары туралы Кон-
венцияның ережелеріне 
қайшы келетінін ерекше 
атап өтті.(Сілтеме)

Соттарды емдеу мерзімі 
мен пациенттерді шығару 
ережелерін көрсетуге мін-
деттеу. Соттарды пациенттің 
жай-күйін ескере отырып, 
стационарда міндетті 
түрде емделмей-ақ амбу-
латориялық бақылау жағ-
дайында емделушіні емде-
уді жалғастыруға міндеттеу.

http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/ru/home/presscent
er/_--_-_-_-_-_-_-_---------.html



ҚР Білім және ғылым 
министрлігіне ведомстволық 
бағынысты мекемелерде 
ұсталатын кәмелетке толмаған 
адамдардың жағдайы
Дайындаған: Ақылбекова Роза Мақсатбекқызы
Байсакова Зульфия Мухамедбековна

8
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Бұл бөлім балалардың 
құқықтарын іске асыру 
және жабық мекемелерде 
олардың мүдделерін қорғау 
саласындағы жағдайды 
жақсарту үшін қажетті шара-
ларды анықтау үшін ҰАТ   
мандатына жататын жабық 
мекемелердегі баланың 
құқықтарын сақтау жағ-
дайын анықтауға ұмтылады. 
ҚР Білім және ғылым мини-
стрлігінің аталған мекеме-
леріне мониторинг жүргізу 
кезінде азаптаудың алдын 
алу жөніндегі ҰАТ   қатысу-
шылар адамдық қадір-қа-
сиетін, оған қол сұғыл-
маудың конституциялық 
принципін, қатыгез немесе 
қорлайтын қарым-қатына-
стың, жазалаудың немесе 
азаптаудың салдарларын 
немесе жағдайларын қол-
дау тұрғысынан осы меке-
мелерде балалардың 
құқықтарын сақтау жөнін-
дегі жағдайды зерттеді.

Бұл бөлім адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл 
жанындағы ҰАТ   Үйле-
стіру кеңесі бекіткен нысан 
бойынша бару туралы 
жазбаша есептер негізінде 
дайындалды. Есепке алдын 

ала баруды жүзеге асырған 
топтың барлық мүшелері 
қол қояды. ҰАТ  Қ мекеме-
дегі кәмелетке толмаған-
дарға қатысты және болу 
шарттары туралы ақпаратты 
жинаудың әртүрлі әдіс-
терін қолданады, бірінші 
кезекте адамдық қадір-қа-
сиетінің құрметтелуіне 
назар аударады. Алдын ала 
болуға жататын мекеме-
лер мен ұйымдарда ұста-
латын адамдармен және 
(немесе) олардың заңды 
өкілдерімен куәларсыз, 
сондай-ақ қызметкерлер-
мен әңгімелесулер жүргізі-
леді; кәмелетке толмаған-
дардың мінез-құлқына 
бақылау жүргізіледі; жағ-
дайды (кейсті) жүргізу 
жөніндегі құжаттама зер-
деленеді, ар-намысты қор-
лайтын іс-әрекеттер мен 
жазалау түрлерін қолдану 
туралы хабарламалар мен 
шағымдар қабылданады; 
ҚР Білім және ғылым мини-
стрлігінің кәмелетке тол-
мағандардың жабық меке-
мелерде болуына қолайлы 
жағдай жасау және оларға 
тілектестік қарым-қатынас 
жасау бойынша ҰАТ  Қ 
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тұжырымдалған ұсыным-
дарын имплементациялау 
бойынша жауаптары зер-
деленеді. 

Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2014 
жылғы 26 наурыздағы № 
266 қаулысымен ұлттық 
алдын алу тетігінің қатысу-
шыларынан құралатын 
топтардың алдын ала бару 
қағидалары, сондай-ақ 
алдын ала бару түрлері 
(кезеңдік, аралық, арнайы) 
айқындалды.

Балалар мекемелеріне 
баратын ҰАТ  Қ мекемелер 
мен ұйымдардағы кәме-
летке толмағандарға, сон-
дай-ақ аталған мекемелер 
мен ұйымдардың персо-
налына құрметпен қарайды. 
ҰАТ  Қ құпиялылықты 
сақтайды және алдын ала 
бару барысында белгілі 
болған адамдардың жеке 
деректерін жария етпейді. 
ҰАТ  Қ-ға барған кезде ҰАТ   
тетігін реттейтін ҚР заңна-
масын басшылыққа алады 
және баланың ең жақсы 
мүддесінде әрекет етеді.

Факультативтік хатта-
маның (4-бап) мазмұнын 
негізге ала отырып, ҰАТ  

-нің барып шығуының 
жүйесі «мемлекеттік орган-
ның өкімі бойынша немесе 
оның нұсқауы бойынша бас 
бостандығынан айырылған 
адамдар ұсталатын немесе 
ұсталуы мүмкін, не оның 
білуімен немесе үнсіз келі-
сімімен (бұдан әрі қама-
уда ұстау орындары деп 
аталады)» мемлекеттің 
юрисдикциясындағы және 
бақылауындағы барлық 
орындарды қамтуға тиіс. 
Бұл ретте «бас бостан-
дығынан айыру кез келген 
күзетпен ұстаудың немесе 
түрмеге қамаудың немесе 
адамды мемлекеттік немесе 
жеке күзетпен ұстау орнына 
орналастырудың кез кел-
ген нысанын білдіреді, бұл 
адамның өз еркі бойынша, 
кез келген сот, әкімші-
лік немесе өзге орган-
ның бұйрығы бойынша 
кетуге құқығы жоқ». Сон-
дықтан осы бөлімде ҚР 
Білім және ғылым мини-
стрлігінің мекемелерінде, 
атап айтқанда кәмелетке 
толмағандарға арналған 
бейімдеу орталықтары 
(бұдан әрі-КБО), девиантты 
мінез-құлықты балаларға 
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арналған арнайы білім беру 
мекемелері және ерекше 
режимде арнайы мекеме-
лер көрсетілетін болады.

Жабық балалар меке-
мелеріне ҰАТ  Қ Қазақстан 
Республикасының бала-
лар құқықтарын қорғау 
саласындағы заңнамасына 
сәйкес әрекет етеді: Қаза-
қстан Республикасы Кон-
ституциясының, «Қаза-
қстан Республикасындағы 
баланың құқықтары 
туралы» ҚР Заңының, сон-
дай-ақ «Неке (ерлі-за-
йыптылық) және отбасы 
туралы» Кодексінің, «Кем-
тар балаларды әлеуметтік 
және медициналық-педа-
гогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы», «Кәмелетке 
толмағандар арасындағы 
құқық бұзушылықтардың 
профилактикасы мен бала-
лардың қадағалаусыз және 
панасыз қалуының алдын 
алу туралы», «Білім туралы» 
ҚР Заңдарының және басқа 
да нормативтік құқықтық 
құжаттарының ережелерін. 

Республикада құқықтық 
салаға имплементация-
лау және халықаралық 
құқықтық құжаттардың ере-

желерін практикада қол-
дану жөніндегі жұмыс жүр-
гізілуде. Адам құқықтарына 
қатысты 60-қа жуық халықа-
ралық құжаттар ратифи-
кацияланды, олардың 15-і 
Балалардың құқықтарын 
қорғауға қатысты: БҰҰ-ның 
Бала құқықтары туралы Кон-
венциясы; БҰҰ-ның Нәсіл-
дік кемсітушіліктің барлық 
нысандарын жою жөнін-
дегі Конвенциясы; балалар 
еңбегінің ең нашар түрле-
ріне тыйым салу және жою 
жөніндегі шұғыл шаралар 
туралы ХЕҰ; БҰҰ-ның мүге-
дектер құқықтары туралы 
Конвенциясы; «Білім беру 
саласындағы кемсітушілікке 
қарсы күрес туралы» және 
басқа да құжаттар.

Балалардың құқықтарын 
қорғау саласындағы 
жарлықтар мен 
қаулылар:
1. «Мемлекеттік көр-

сетілетін қызметтер
тізілімін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2013 жылғы
18 қыркүйектегі № 983
қаулысы.
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2. « М ү г е д е к т е р г е
ұсынылатын техникалық
көмекші (орнын тол-
тырушы) құралдар мен
арнайы жүріп-тұру құрал-
дарының тізбесін бекіту
туралы» Қазақстан Рес-
публикасыҮкіметінің 2005
жылғы20шілдедегі№754
қаулысына өзгеріс енгізу
туралы» ҚР Үкіметінің
2017 жылғы 3 наурыздағы
№102қаулысы.
3. «Пробация қызме-

тінің есебінде тұрған
адамдарға әлеумет-
тік-құқықтық көмек көр-
сету қағидаларын бекіту
туралы» ҚР Үкіметінің
2014 жылғы 23 қазандағы
№ 1131 қаулысына өзгері-
стер мен толықтырулар
енгізутуралы»ҚРҮкіметі-
нің 2017 жылғы 6 сәуірдегі
№176қаулысы.

Балалардың құқықтарын 
қорғау саласындағы НҚА:
1. «Отбасыжәнебала-

лар саласында көрсетіле-
тінмемлекеттікқызмет-
тер стандарттарын
бекіту туралы» Қаза-
қстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің

2015жылғы13сәуірдегі№
198 бұйрығына өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2017
жылғы24ақпандағы№84
бұйрығы.
2. «Балалардың құқық-

тары мен мүдделерін
қорғауды қамтамасыз
ету»еңтөменгіәлеумет-
тік стандартын бекіту
туралы»ҚазақстанРеспу-
бликасы Білім және ғылым
министрінің 2015 жылғы
10 қыркүйектегі № 557
бұйрығына толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2017
жылғы 6 ақпандағы № 48
бұйрығы.
3. «Бала құқықтарын

қорғау жөніндегі функци-
яларды жүзеге асыратын
ұйымдардың тауарлары
менкөрсетілетінқызмет-
терін сатып алу қағида-
ларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым мини-
стрінің 2016 жылғы 30
маусымдағы №412 бұй-
рығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы»ҚазақстанРеспу-
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бликасы Білім және ғылым
министрінің 2017 жылғы
29мамырдағы№251бұй-
рығы.
4. «Отбасыжәнебала-

лар саласында көрсетіле-
тінмемлекеттікқызмет-
тер стандарттарын
бекіту туралы» Қаза-
қстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің
2015жылғы13сәуірдегі№
198 бұйрығына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы»ҚазақстанРеспу-
бликасы Білім және ғылым
министрінің2017жылғы15
шілдедегі№285бұйрығы.
5. «Білім және ғылым

саласындағы мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
регламенттерін бекіту
туралы»ҚазақстанРеспу-
бликасы Білім және ғылым
министрінің 2015 жылғы
13тамыздағы№528бұй-
рығына өзгерістер енгізу
туралы»ҚазақстанРеспу-
бликасы Білім және ғылым
министрінің2017жылғы6
ақпандағы№51бұйрығы.
6. «Жалпы білім беру

ұйымдарының (бастауыш,
негізгі орта және жалпы
орта білім беру) түрлері
бойынша қызметінің үлгі-

лік қағидаларын бекіту
туралы»ҚазақстанРеспу-
бликасы Білім және ғылым
министрінің2013жылғы17
қыркүйектегі № 375 бұй-
рығына өзгерістер енгізу
туралы)»Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым
министрінің2017жылғы13
ақпандағы№60бұйрығы.
8. «Денсаулық сақтау

саласындағы мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
стандарттарын бекіту
туралы» ҚР Денсаулық
сақтау және әлеумет-
тік даму министрлігінің
27.04.2015 жылғы № 272
бұйрығы.
9. «Мемлекеттік қыз-

меттер көрсету сапа-
сын мемлекеттік бақы-
лау қағидаларын бекіту
туралы» ҚР Мемлекеттік
қызметістеріминистрінің
16.02.2016жылғы№35бұй-
рығы.
10. 6-қосымша. ҚР Білім

және ғылым министрінің
2013жылғы18маусымдағы
№ 229 бұйрығына Кәме-
летке толмағандарды
бейімдеу орталықтары
қызметінің 11.01.2018
жылғы№8 үлгілік қағида-
лары
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11. «Білім беру
объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемио-
логиялықталаптар»сани-
тариялық қағидаларын
бекіту туралы Қазақстан
Республикасының Денса-
улық сақтау министрінің
2017жылғы16тамыздағы
№611бұйрығы.Қазақстан
Республикасының Әділет
министрлігінде2017жылғы
13 қыркүйекте № 15681
болыптіркелді.

Ұлттық алдын алу теті-
гінің қатысушылары 
«Кәмелетке толмағандар 
арасындағы құқық бұзу-
шылықтардың профилак-
тикасы мен балалардың 
қадағалаусыз және панасыз 
қалуының алдын алу 
туралы» ҚР Заңына сәйкес 
кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталықтарына, 
арнайы білім беру ұйым-
дарына және ерекше 
режимде ұстайтын білім 
беру ұйымдарына барады. 
Бүкіл есепті кезеңде ел 
бойынша ҰАТ  -ның барлық 
қатысушылары ҚР БҒМ-нің 
ведомстволық бағынысты 
баратын мекемелердегі 
жағдайын ҰАТ  -ның қатысу-

шылары қанағаттанарлық 
деп бағалады.

Осы кезеңде білім беру 
жүйесінде ұлттық алдын алу 
тетігі қатысушыларының 19 
кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталығына және 
7 девиантты мінез-құлықты 
балаларға арналған білім 
беру ұйымына және 1 
ерекше режимде ұстайтын 
білім беру ұйымына баруы 
тиіс.

2018 жылы ҰАТ   қатысу-
шылары жоғарыда аталған 
барлық мекемелерге 23 рет 
барды.  

ҚР БҒМ кәмелетке 
толмағандарды 
бейімдеу орталықтары

КБО-ғы жағдай қанағат-
танарлық деп бағаланған, 
алайда балалар ұстала-
тын жағдайлар қатыгез 
немесе қорлайтын болып 
табылады. Білім беру жүйе-
сінде осы кезеңде ұлттық 
алдын алу тетігі қатысу-
шыларының кәмелетке 
толмағандарды бейімдеу 
орталығына (бұдан әрі – 
КБО) баруы тиіс, оның ішінде 
11 – облыс орталықтарында, 
6 – Астана, Алматы, Семей, 
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Жезқазған, Теміртау, Шым-
кент қалаларында және 
аудан орталықтарында 
(Зырян ауданы және ШҚО 
Риддер қаласы)2.

КБО әрекетінің тәртібі 
«Жетім балалар мен ата-а-
насының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған 
білім беру ұйымдарының 
түрлері қызметінің үлгі-
лік қағидаларын бекіту 
туралы» ҚР БҒМ 2013 
жылғы 18 маусымдағы 
№ 229 және «Кәмелетке 
толмағандарды бейімдеу 
орталықтарында кәмелетке 
толмағандарды ұстаудың 
үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» 11.01.2018 ж. №8 
бұйрығына 6-қосымшамен 
реттеледі

КБО-ның негізгі мақсат-
тары қадағалаусыз және 
панасыз қалған балаларды, 
ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған бала-
ларды, арнайы білім беру 
ұйымдарына жіберілетін 
кәмелетке толмағандарды, 
сондай-ақ әлеуметтік бейім-
сіздікке және әлеуметтік 
депривацияға әкеп соққан 
қатыгездік салдарынан 

2 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31420627&doc_id2=31420702#activate_
doc=2&pos=3;-98&pos2=7;-99

өмірлік қиын жағдайда 
жүрген балаларды қабыл-
дауды, қысқа мерзімді ұста-
уды, бейімдеуді және одан 
әрі орналастыруды қамта-
масыз ету болып табылады. 
КБО 3 жастан 18 жасқа 
дейінгі қадағалаусыз және 
панасыз қалған кәмелетке 
толмағандарды қабылда-
уды және уақытша ұстауды 
қамтамасыз етеді.

ҚР Білім және ғылым 
министрлігі Балалардың 
құқықтарын қорғау Комите-
тінің мәліметтері бойынша 
2018 жылдың 9 айында КБО 
арқылы 5600 кәмелетке 
толмағандар өтті, оның 
ішінде:

▪ Ата-анасының қам-
қорлығынсыз қалғандар

▪ Қадағалаусыз және 
панасыз қалғандар

▪ Девиантты мінез-
құлықты және ерекше 
режимде ұстайтын бала-
ларға арналған арнайы 
білім беру ұйымдарына 
жіберілетіндер

▪ Өмірде қиын жағ-
дайға тап болған кәмелетке 
толмағандар.
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Келіп түскен кәмелетке 
толмағандардың ішінен 
5113 бала орналастырылды, 
оның ішінде:

▪ Отбасыға берілді
▪ Жетім балалар мен 

ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған балаларға 
арналған ұйымдарға жібе-
рілді

▪ Қамқорлықта
▪ Патронатқа 
▪ Арнайы мектепке 

жіберілді
▪ Басқа облыстардың 

КБО-на берілді
▪ Басқа елдердің КБО 

типі бойынша ұйымдарға 
жіберілді

▪ Қонақ отбасыға 
берілді,

КБО-да отбасы қолдау 
қызметтері жұмыс істейді, 
олардың қызметі КБО тәр-
биеленушілеріне консуль-
тациялық, психологиялық, 
анықтамалық-ақпараттық, 
әлеуметтік-құқықтық көмек 
көрсетуге бағытталған 3.

2018 жыл ішінде ҰАТ   
қатысушылары Маңғыстау 
облысы, Ақтау қаласы, 
Алматы қаласы, Алматы 
қаласы, Алматы облысы, 
Талдықорған қаласы, 
3 Көзі: ҚР БҒМ КОПД , 2018ж.

Алматы облысы, Тал-
дықорған қаласы, Астана 
қаласы, Атырау қаласы, 
Қостанай облысы, Қоста-
най қаласы, Солтүстік Қаза-
қстан облысы, Петропавл 
қаласы, Шығыс Қазақстан 
облысы екі рет, Өскемен 
қаласы, Шығыс Қазақстан 
облысы, Семей қаласы екі 
рет, Жамбыл облысы, Тараз 
қаласы (екі түрлі мекен-
жайлар бойынша), Оңтүстік 
Қазақстан облысы,  Шым-
кент қ.және Батыс Қаза-
қстан облысының КБО, 
Орал қ. КБО-на 15 барып 
келу сапарларын жүзеге 
асырды. Барлық барып 
келулер аралық сипатта 
болды.

2017 жылы кәмелетке 
толмағандарды бейімдеу 
орталықтарына 7 539 бала 
түсті. Олардың басым бөлігі 
- 6 306 адам (83,6 пайыз) 
панасыз қалған немесе 
ересектердің қадағалауын-
сыз қалғандар, 937 - ата-а-
насының қамқорлығынсыз 
қалғандар, 207 - і девиантты 
мінез-құлықты және 
ерекше режимде ұстайтын 
балаларға арналған арнайы 
білім беру ұйымдарына 
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жіберілді, 89-ы кәмелетке толмағандар өмірлік қиын жағ-
дайға тап болды.

2011 жылдан бастап 2018ж. дейінгі КБО-ға түскен 
қадағалаусыз балалар мен жасөспірімдер (тек 9 ай үшін)

Маңғыстау облысының 
КБО, Ақтау қ., салыстыр-
малы жаңа ғимарат (2010ж. 
салу) 

Ақтау қ. КБО-да 2018 
жылы (01.01.2018 ж. бастап 
30.12.2018 ж. дейін) 330 
кәмелетке толмағандар 
ұсталды.

Оның ішінде:
Ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалғандар – 12
Қадағалаусыз және панасыз 
қалғандар – 314
АБҰ-на жіберілетіндер – 2
ӨҚЖ-да болғандар – 2

Барлығы кеткендер -324
Оның ішінде:
Отбасыға қайтарылды – 314
Балалар ауылына жіберіл-
ген - 5
Қамқорлыққа жіберілген-
дер – 4
Арнайы мектепке – интер-
наттарға берілгендер – 1.



ЖИНАҚТАЛҒАН БАЯНДАМА 165

Азаптау және қаты-
гез немесе қорлайтын 
қарым-қатынасты ҰАТ  
Қ тобы анықтаған жоқ. 
Тамақтануға, медициналық 
қызмет көрсетуге және 
балалардың көзделген 
құқықтарын іске асыруға 
қатысты ҰАТ  Қ тарапынан 
шағымдар айтылмаған. 
Алайда, спортпен шұғылда-
нуға арналған үй-жайдың, 
кітапханалардың жоқтығы 
туралы ғана хабарлады, 
бірақ көркем әдебиет пен 
оқулықтар бар.

Алматы қ. КБО 2011 
жылдан бастап жұмыс 
істейді. КБО-на 2018 жыл 
ішінде 21.12.2017 жыл-
дан бастап 708 кәмелетке 
толмағандар (оның ішінде 
Ата-анасының қамқор-

лығынсыз қалғандар – 62, 
қадағалаусыз қалғандар – 
633, АБҰ жіберілетіндер – 7, 
ӨҚЖ болғандар – 6) жібе-
рілді. 

Барлығы шығып кеткендер 
– 701 
Оның ішінде: 
Ата – аналарға немесе 
заңды өкілдеріне берілді - 
645 бала
Колледжге - 4 бала берілді
Қонақ отбасыға берілді - 0
Жетім балаларға арналған 
білім беру ұйымдарында - 
28 бала анықталды
7 бала  - қамқорлыққа 
берілді
АБҰ-ға жіберілетін балалар 
-10 бала

Басқа облыстардың 
мекемелеріне барып КБО 
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қызметкерлеріне - 2 бала 
берілді

Басқа мемлекеттердің 
ТБО типі бойынша мекеме-
лерге - 5 бала.

Барып шығулары кезінде 
39 бала (15 ұл және 24 қыз), 
әр өңірден, оның ішінде 
Өзбекстаннан 10 бала, 
Тәжікстаннан 5 бала болды. 
ҰАТ  Қ атап өткендей, жатын, 
ойын, сынып бөлмелерінде 
ашық, таза, жылы, жайлы 
және тұрғын үй-жайлар-
дағы терезе алдындағы гүл-
дер жеткілікті.

Ер балалар мен қыздарға 
арналған дәретхана бөл-
мелеріне келетін болсақ, 
сасық иісі бар, дәретхана 
қағазы, қағаз сүлгі, сабын 
тұратын жерінде сабын жоқ 
(диспенсерлерде болуы 
тиіс). Крандар жарамды 
күйде, суық және ыстық су 
жақсы арынмен ағады. 

Бұдан басқа, ер бала-
ларға арналған дәретхана 
бөлмелеріндегі кабинка-
лар есіксіз екеніне назар 
аударылған. Бұл мекемедегі 
балалар әртүрлі жастағы 
және бұл адамның қадір-қа-
сиетін қорлайтын жағдай-
лар болып табылады.

КБО-да іске асырыла-
тын құқықтардың бірі білім 
алу құқығы толық көлемде 
болып табылады.  Білім 
беру стандарттарына сәйкес 
оқу үдерісі шағын жинақты 
мектеп типі бойынша орыс 
және қазақ тілдерінде 
ұйымдастырылған. 

Оқытуды № 78 мектептің 
10 мұғалімі жүргізеді, оның 
ішінде 9 мұғалім тек КБО-да 
оқу жүктемесі бар. Мұға-
лімдер ұжымы тұрақты, 
мұғалімдердің ауысып-ке-
туі жоқ, негізінде оны Білім 
және ғылым вице-мини-
стрі Б. Асылова  растады 
( 31.07.2018 ж. шығыс: 
3722-3-4772/15-3). Келі-
сім-шарт негізінде «Бала-
уса»ойын-сауықорталығы
жұмыс істейді, олтәрбие-
ленушілердің бос уақытын
ұйымдастыру бойынша
жұмыстыжүзегеасырады.
КБОпсихологыментәр-

биешілерімен бекітілген
жоспарға сәйкес қазіргі
заманғы тәсілдерді қол-
дана отырып, балалармен
жұмысжүргізіледі,сонымен
қатар«Жанұя»балаасырап
алудықолдауорталығымен
Аналар Үйі қоғамдық
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қорымен жасалған мемо-
рандумға сәйкес тәрбие-
ленушілер мен олардың
отбасы ортасына өмірлік
қиын жағдайды еңсеруде
жеке әлеуметтік-психоло-
гиялықкөмеккөрсетіледі.
КБО-да балалардың

ата-аналарымен кез-
десуге арналған жеке
жабдықталған бөлме бар.
Кездесутәртібішектелме-
ген.Кездесубарысындаәле-
уметтік педагогтар, пси-
хологкеңесберу,құқықтық
және ақпараттық-психо-
логиялықжұмыстаржүргі-
зеді.
Ақпараттық-құқықтық

стенд орналастырылған,
сенім телефондары орна-
тылған, прокуратура,
адам құқықтарыжөніндегі
уәкілжәнеқоғамдықұйым-
дардыңтефондары көрсе-
тілген.
Қазіргі уақытта 1,5

млн. теңгеге ғимарат-
тың ағымдағы жөндеу
жұмыстары жүргізілуде
(ақтау, сырлау, жылыту
жүйесі мен есіктерін
ауыстыру, элеваторды
жөндеу).

ҰАТ  Қ-ның айтуынша, 
ҚР Дағдарыс орталықтары 
одағының сарапшысын 
тарта отырып, қызметке-
рлерді оқыту бойынша 
алдыңғы ұсыныс орында-
луда. 

Алматы облысының 
КБО, Талдықорған 
қаласы ҰАТ  Қ-ның Алматы 
және Алматы облыстары 
бойынша  есеп беруі мен 
Білім беру мен ғылым 
вице-министрі Б.Асыло-
ваның айтуы бойынша 
(31.07.2018 жылғы шығыс: 
3722-3-4772/15-3)   Алматы
облысының «Кәмелетке
толмағандарды бейім-
деу орталығы» ММ Тал-
дықорған қаласы, Шығыс
өнеркәсіп аймағы, Цен-
тральная көшесі, 1 мекен-
жайыбойыншаорналасқан,
бұл қоғамдық көліктің 
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жақын аялдамасына 
дейін 3-5 минутты 
құрайды, бірақ бұл әлі де 
ҰАТ  Қ-мен дәлелденбе-
ген. КБО-ның айтуынша, 
Талдықорған қаласының 
тұрғын жайластырылған 
ауданына ауыстыру жөнін-
дегі ұсынымның орында-
луы Алматы облысы білім 
басқармасының ММ-не 
толық байланысты. 

ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің жауа-
бында «Қазіргі уақытта 
Алматы облысының әкім-
дігі КБО-на тиісті ғима-
ратты беру туралы мәселені 
пысықтауда» деп жауап 
берген. Жаңа 2018-2019 
оқу жылында балаларды 
оқытуды Талдықорған 

қаласының жалпы білім 
беру ұйымдарында өткізу 
жоспарлануда. «Ойын 
залында балалардың бос 
уақытын өткізуге арналған 
плазмалық теледидар және 
Караоке-DVD орнатылған. 
Шағын спортзал спорт-
тық құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген. Ойын 
бөлмелерінде балаларды 
дамытуға бағытталған 
ойыншықтардың, конструк-
торлардың жеткілікті саны 
бар», бұл қазіргі уақытта 
облыс бойынша ҰАТ  Қ-ның 
сөздерінен орын алады.

2017 жылдың 1 шілдесі-
нен бастап 2018 жылдың 1 
шілдесіне дейін орталыққа 
142 бала ресімделді. Кәме-
летке толмағандардың 
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әлеуметтік мәртебесі: ата 
– анасының қамқорлығын-
сыз қалған – 114, қадағала-
усыз қалған, панасыз қалған 
– 23, АБҰ-5. Оның ішінде 9 
– ы қамқорлыққа алынды, 
5 – і АБҰ, 8 – і патронат-
тық отбасыға берілді, 38 – і 
балалар үйіне рәсімделді, 
81 – і үйіне қайтарылды, 1 – 
і ОҚО КБО берілді.

КБО-да болған кезде 17 
бала, оның ішінде 5 қыз 
және 12 ұл бала болды. 

Балалар бір-бірімен аты 
бойынша сөйлеседі, даулы 
жағдайлар жоқ. Бала-
лардың айтуынша ешкім 
ешкімді ренжітпейді.

ҰАТ  Қ есебі бойынша 
2014 жылдан бастап 2018 
жылға дейінгі аралықта 
жағдайдың позитивті өзге-
рістері пайда болды. Бірақ 
та КБО ғимаратының орна-
ласуытуралы мәселе өткір 

тұр, себебі  ата-аналарға ол 
мекемелерге жету өте қиын,  
себебі автобустың соңғы 
аялдамасынан 30 минут 
жаяу жүру қиынға соғады, 
сонымен қатар қаладан 
жол жүру үшін ата-анасы 
600 теңгеге жуық қаражат 
жұмсайды.

Барлығы 10 ұсыныс 
берілді, оның 1-ін қарау 
мүмкін емес; 5-і орын-
далды; 1-і орындалмады; 3-і 
ішінара орындалды.

Астана қаласының КБО, 
мекеменің жалпы өткізу 
қуаты 40 адамға есептелген, 
іс жүзінде асыра орында-
луы болмайды, өткен жылы 
мекеме арқылы 724 бала 
өтті, 2018 жылдың қаңтар 
айында-48. КБО-да болған 
кезде 15 бала болды, оның 
ішінде 5 қыз және 10 ұл бала. 
Балалармен әңгімелесу-
ден, мекемеде оларды күту 
жақсы жүзеге асырылады, 
тамақтану қанағаттанар-
лық, тәрбиешілер мұқият 
қарайды. Жасөспірімдер 
өздерін тыныш ұстады, 
барлық сұрақтарға жауап 
берді. Балалар туысқан-
дарының демалыс күндері 
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келгенін атап өтті. Осыған 
байланысты, жұмыс істей-
тін туыстарына белгіленген 
уақытта бару мүмкін бол-
маған жағдайда, келу кесте-
сін қайта қарау, сондай-ақ 
демалыс күндері көбірек 
жасау қажет. Сондай – ақ 
сенбі және жексенбі күн-
дері балалардың мәдени 
тынысымен «Право» ҚҚ, 
SOS – балалар ауылы сияқты 
қалалық қоғамдық қорлар-
дан волонтерлер тұрақты 
әріптестікте, сондай-ақ 
«МОСТ-Қазақстан» сту-
денттік ұйымы айналысады, 
студенттер балаларға мез-
гіл-мезгіл барып, олармен 
ойын-сауық іс-шараларын, 
тренингтер, әңгімеле-
сулер, ойындар және т.б. 
ЕҰУ, АСУ, ҚазГЗУ, гумани-
тарлық колледждері өкіл-
дері тұлғасында студенттер 
аудиториясы осы мекеме 
базасында әлеуметтік педа-
гогтар ретінде кәсіптік 
практикадан өтеді. Азаптау 
және қатыгез қарым-қа-
тынас анықталмады. 
Алайда, мекемеде өзін-өзі 
көрсетуге арналған әртүрлі 
үйірмелер жоқ болғасын, 
дефектологтың жұмысы 

ұ й ы м д а с т ы р ы л м а й д ы 
(сөйлеуі бұзылған бала-
лар болса да). Мекемеде 
балалармен жұмыс істеуге, 
оның ішінде ойын терапи-
ясына арналған психолог-
тың арнайы жабдықталған 
бөлмесі жоқ. Психолог-
тың қолда бар кабинеті 
бір уақытта ұйымдастыру 
жұмыстарын жүргізу үшін 
қолданылады. КБО-да 
жұмысты ұйымдастыру 
үшін де, демалыс үшін де 
персоналға арналған жеке 
кабинет жоқ. Соңғысы 
жоғары эмоционалдық 
жағынан қажет. Психо-
логиялық, кәсіптік-еңбек, 
оқу-танымдық компонент-
терді қамтитын кәмелетке 
толмағандарды әлеуметтік 
бейімдеудің жеке бағдар-
ламаларын іске асыру мүм-
кін емес. Сонымен қатар, 
Заңның 4-бабы жанама 
түрде бұзылады, онда 
балалардың тең құқылық 
принципі қарастырылады. 
Мекеменің оқыту бөлігін 
алып жатқан Астана қаласы 
білім басқармасының 
«№39 кешкі (ауысымды) 
мектеп» ММ-н жеке орна-
ластыруының есебінен 
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аталған проблемаларды 
жоюға болады. Бұл туралы 
Мекеменің басшылығы 
Астана қаласының Әкім-
дігіне бірнеше рет өтініш 
білдірді, бірақ осы уақытқа 
дейін мәселе шешілмеген. 
Осыған байланысты, Сізге 
аталмыш мәселені шешуде 
көмек көрсету үшін ҚР 
ҰБШБ-ға жүгіну қажет.

Атырау қаласының 
КБО, ҰАТ  Қ өз есебінде 
жатын бөлмелерге 5 бей-
небақылау камерасын 
орнату жоспарланғанын 
атап өтті, себебі бұл рұқсат 
етілмейді, 2 сыртқы және 
2 ішкі камералар жеткі-
лікті. КБО-на барған кезде 
16 бала, оның ішінде 8 
қыз және 8 ұл бала болды.  
КБО-ның қызметінің тиім-
ділігін арттыру мақсатында 
оларға қайта түсудің алдын 
алуда КБО-да Отбасын қол-
дау қызметі жұмыс істейді. 
Сондай-ақ КБО-да балалар 
еңбегін пайдалануға қарсы 
колл-орталық жұмыс істейді. 
Ұйықтайтын үй-жайларда 
тұтқасы жоқ пластик тере-
зелер орнатылған. Бала-
лардың мекемеден қашып 

кетуін болдырмау үшін бар-
лық терезелер үшін бір тұтқа 
бар. Балаларды жатын бөл-
мелерге жыныстық-жастық 
және туыстық ерекшелік-
терін ескере отырып орна-
ластырады. 20.30-да кешкі 
аспен толықтыру қажет, 
өйткені соңғысы 19.00-да 
өтеді. Балаларды тәртіптік 
шара ретінде жалғыз тұруға 
арналған бөлме жоқ. Бала-
лар орталықта оларды бала-
лар үйлеріне бөлгенге дейін 
немесе ата-аналар немесе 
қорғаншылар құжаттарды 
рәсімдегенге дейін болады. 
Баланы / балаларды 
отбасына тапсыру кезін-
дегі фотоесепті орталықтың 
флеш-тасығышында болады.  
Жалпы, КБО-да тәрбиеші-
лер мен тәрбиеленушілер 
арасында достық қарым-қа-
тынас қалыптасты. Орталық 
әкімшілігі ата-аналармен, 
әлеуметтік педагогтармен, 
ішкі істер басқармаларының 
кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі бөлімде-
рімен, кәмелетке толмаған-
дарды уақытша оқшау-
лау, бейімдеу және оңалту 
орталықтарымен жұмыс 
істеуге көп көңіл бөледі.
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Қостанай облысының 
КБО, Қостанай қ.,  2018 
жылы мекемеге 28 адам 
жіберілді. Қазіргі уақытта-15 
адам.  КБО мекемесі 13 
адамды таратты: арнайы 
мектепке – 3 адам, үйге 
ата - аналарына - 9 адам, 
қамқорлыққа-1 адам кетті. 
Өз бетінше кету -1 адам.

Барып шығу кезінде 15 
бала болды, оның ішінде 4 
қыз және 11 ұл бала, оның 
ішінде:

Қадағалаусыз – 12 адам, 
ААҚҚ – 3 адам, ӨҚЖ – 0; 
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Мектепке дейінгі балалар 
– 2, мектеп оқушылары – 
13 адам. Балалар Рудный 
қаласынан - 6, Қостанай - 5, 
Алтынсарин ауд. - 2, Қоста-
най ауд. - 1, Меңдіқара ауд. 
- 1 келді;

ҰАТ  Қ барлық жатын 
бөлмелері ашық, таза, 
төсекпен, тумбочкалармен 
жабдықталғанын атап 
өтті. Әр бөлме үй сияқты: 
кітаптар, ойыншықтар, 
ұсақ-түйектер бар. Терезе-
лер ашу үшін қолжетімді, 
пластикалық рамалармен 
жабдықталған. Дәлізде 
күн тәртібі туралы ақпарат 
орналастырылған. Сыныпта 
компьютерлер бол-
мады, әкімшіліктің айтуы 
бойынша 13 дана бар, сол 
жерде балалар шығар-
машылықпен айналыса 
алады, сынып кітапхана 
қызметін атқарады. Ойын 
бөлмесінде жұмсақ бұрыш, 
теледидар (кабельдік 
теледидар), ойыншықтар 
бар. Тірі бұрыш, Денса-
улық бұрышы бар, мұнда 
бос орын болмағасын 
тренажерлар қойылған. 
Орталықтың әдеттегі жұмыс 
тәртібінде кәмелетке тол-

мағандар 2 топқа бөлінген: 
«Балапан»- 3 - тен 7 жасқа 
дейін, 7-ден 13-ке дейін, 
«Арман» - 13-тен 18-ге 
дейін. Үлкендерде алты рет 
тамақтану беріледі.

Басшылықтың айтуынша, 
балалар тарапынан шағым 
түскен жоқ. Балаға әсер ету 
тәсілдерінен әңгімелесу, 
психологиялық тесттер, 
тренингтер қолданылады. 
Балалар үшін қолайлы жағ-
дай жасалған. Үй-жайлар 
ашық, таза, жылы. Бала-
лар қамқорлықпен және 
ықыласпен қоршалған. 
Балалармен әңгімелесу 
кезінде дөрекі шағым 
болған жоқ.

Солтүстік Қазақстан 
облысының КБО, Петро-
павл қ., КБО-на 2018 жыл-
дың 20 желтоқсанынан 
бастап 61 кәмелетке тол-
маған бала орналастырды 
(оның ішінде ААҚҚ - 6, 
қадағалаусыз қалған – 52, 
АБҰ - 0, ӨҚЖ -3).

Барлығы кеткендер – 65 
Оның ішінде: 
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Ата-аналарға немесе 
заңды өкілдерге берілген-
дер – 49 бала. 

Соның ішінде колледж 
заңды өкілдеріне –0 бала.

Қонақ отбасыға берілді – 
0 бала.

Жетім балаларға 
арналған білім беру 
ұйымына анықталды – 11 
бала. 

Қамқорлыққа берілді – 3 
бала. 

АБҰ-на жіберілген – 2 
бала. 

КБО қызметкерлері басқа 
облыстардың мекемелеріне 
барып берді – 0

Жалпы КБО жақсы әсер 
береді: таза, жылы, ашық, 
мейірімді және мұқият 
қызметкерлер, балалар 
күтілген. Келген кезде 10 
бала болды, оның ішінде 
4 ұл және 6 қыз. Бала-
лармен жұмыс үнемі жүргі-
зіледі. Мекеме басшылығы 

жұмыста барлық мүмкіндік-
терді жасайды, орталықтың 
негізгі міндеттері барлық 
бағыттар бойынша орын-
далады, ішкі істер орган-
дарымен, қамқоршылық 
органдарымен және басқа 
да мемлекеттік орган-
дармен өзара іс-қимыл 
жасайды. Алайда, бұл ғима-
рат жетім балалар мен 
ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған балаларға 
арналған білім беру ұйым-
дарының түрлері қызме-
тінің үлгілік ережелерінде 
көрсетілген Орталықтың 
негізгі міндеттерін толық 
көлемде жүзеге асыруды 
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қамтамасыз ете алмайды, 
себебі ғимарат ЦВИАРН 
жабық үлгідегі режимдік 
мекемеден қайта жасалған. 
КБО-ның тұрғын үй-тұр-
мыстық блогы жатын бөл-
меден, сабаққа арналған 
сыныптан, ойын бөлмесі-
нен, кинозалдан, кітапха-
надан, гигиена бөлмесінен 
тұруы керек. Бұл мекемеде 
үш партаға және мұға-
лім үстеліне арналған өте 
кішкентай сынып қана бар. 
Ережемен кәсіптік-еңбек, 
оқу-танымдық, дене 
шынықтыру-сауықтыру 
бағытындағы компонент-
терді қамтитын кәмелетке 
толмағандарды әлеумет-
тік бейімдеудің жеке бағ-
дарламаларын әзірлеу 
және іске асыруды қамта-
масыз ету көзделген. Осы 
мекемеде кәсіби-еңбек 
және дене шынықтыру-са-
уықтыру қызметін жүргізу 
бос үй-жайлар мен оны 
ұйымдастыруға арналған 
қаражаттың болмауына 
байланысты мүмкін емес. 
Барлық негізгі пробле-
малар ғимараттың тип-
тік еместігіне байланысты. 
Сағат 20.00-де кешкі аспен 

толықтыру қажет, өйткені 
соңғы сағат 18.00-де өтеді. 
25 ұсыныс берілді, оның 
18 орындалды; 4 ішінара 
орындалды және 3 орын-
далмаған.  

Спорт залы авариялық 
жағдайда (ойын алаңына 
қабырға құлау қаупі 
бар). Сондай-ақ, суретте 
Алматы қаласындағы 
«Сәби» қайырымдылық 
қорының қаражаты есебі-
нен салынған ойын алаңы 
көрсетілген.

Шығыс Қазақстан 
облысының КБО, Өске-
мен қ.,  2018 жылдан бастап 
КБО-на 244 кәмедетке тол-
мағандар түсті, оның ішінде: 

-Қадағалаусыз және 
панасыз қалған балалар – 
1481 адам; 

- Ата-аналардың қамқор-
лығынсыз қалған балалар – 
60 адам; 
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- Арнайы ұйымдарға 
жіберілетін кәмелетке тол-
мағандар – 2 адам; 

- Өмірдің қиын жағ-
дайында болған балалар – 
1 адам. 

Барып шығу кезінде 16 
бала болды, оның ішінде 3 
қыз және 13 ұл бала.

 Білім және ғылым мини-
стрлігінің жауабында, өкі-
нішке орай, бөлмелер мен 
кабинеттер ғана тізіліп 
айтылады, бірақ балалар 
үшін осы ойын бөлмеле-

ріне қанша ойыншық сатып 
алынғаны көрсетілмейді. 
Ғимарат пен тұрғын үй-жай-
лар кеңестік уақытта осы 
ғимаратта ЕЕП (алкогольді 
ішетіндерге арналған емде-
у-еңбек профилакторийі) 
болған уақыттан бастап іс 
жүзінде өзгерген жоқ. ШҚО 
ҰАТ   қатысушылары асха-
наның үй-жайы жайлы емес, 
балалар үшін тиісті безен-
дірілмегендігін атап өтті. 
Асханада қол жуғыш жоқ. 
КБО-да туыстарымен кез-
десу үшін арнайы бөлінген 
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бөлмелер жоқ. Осы себепті 
кездесулер КБО-ның еркін 
үй-жайында өтеді. Баланың 
демалу және бос уақытын 
өткізу құқығы, оның жасына 
сәйкес келетін ойындар 
мен ойын-сауық іс-шара-
ларына қатысу және мәдени 
өмірге еркін қатысу және 
КБО-да өнермен айналысу 
құқығы жоқ. КБО-да ойын 
бөлмесі бар, бірақ ойын-
шықтар, ойындар, бала-
лар немесе жасөспірімдер 
кітаптары, қарындаштар, 
бояулар, ермексаз, сурет 
салу альбомдары, түрлі-түсті 
қағаз және т.б. жоқ. Пси-
холог кабинетінде дойбы, 
лото және бірнеше кітап-
тар, жұмсақ ойыншықтар, 
тіпті балалардың еркін қол 
жетімділігінен тыс сақта-
латын аздаған ойындар 
мен кітаптар жатыр. Ата-а-
насының қамқорлығынсыз 
қалған балалар үшін оларды 
отбасынан алып қою жағ-
дайы өте стрессті, олармен 
өте терең жұмыс жүргізу 
қажет екенін түсіну керек. 
Оларды ауыр ойдан алаң-
дату керек, оларға стрес-
стік жағдай сәл жұмсаратын 
жағдайларды беру керек. 
Әрине, ойыншықтардың, 

балалар кітаптарының, 
үстел ойындары, мектептен 
тыс сабақтарға арналған 
керек-жарақтардың болуы 
және балалардың оларға 
еркін қол жеткізуі бала-
лар үшін күрделі жағ-
дайды едәуір жеңілдетеді. 
КБО-да тәрбие жұмысының 
жоспары әзірленді, бірақ 
тәрбиелік іс-шаралар 
жүйелі сипатқа ие емес. 
Іс-шаралар тәрбиелік 
іс-шараға тартылған бала-
лардың әр түрлі жастағы 
факторларын ескермейді. 
Жоспар балалардың жүйелі 
жұмысқа тартылуын көзде-
мейді, қызығушылықтары 
бойынша ұйымдастырылған 
үйірмелер жоқ. Өскемен 
қаласының КБО-да адамдық 
қадір-қасиетін қорлайтын, 
қатыгездік қарым-қатынас, 
жазалау немесе азаптау тір-
келген жоқ. Мекеме қызмет-
керлері барлық бөлмелерге 
еркін кіруді қамтамасыз 
етіп, құжаттарды ұсынды. 
Қызметкерлер ШҚО ҰАТ   
қатысушыларымен әдепті, 
ашық және сыпайы болды. 
Сондай-ақ, бұрын берілген 
13 ұсынымның 6-ы орын-
далмаған; 3 орындалды 
және 4-і ішінара орындалды.
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Шығыс Қазақстан 
облысының КБО, Семей 
қ., 2018 жылдың басынан 
бастап КБО-да 392 бала 
болды, оның ішінде 374 
отбасына қайтарылды, 12 
жетім балалар мен ата-а-
насының қамқорлығын-
сыз қалған балаларға 

арналған ұйымдарға орна-
ластырылды, 4 арнайы 
білім беру ұйымдарына 
белгіленді, 2 қатыгездікпен 
қараудан баспана берілді. 
Кәмелетке толмаған бала-
лардың басым бөлігі 
ата-анасына қайтарылды. 
КБО-да болған кезде 9 бала 
болды және 1 бала туберку-
лезге қарсы балалар шипа-
жайында болды. ШҚО ҰАТ  
Қ ұсынысы бойынша бала-
ларға арналған жеке кеңістік 
құру бойынша жұмыс 
басталды. Жеке заттар 
әртүрлі жерлерде, арнайы 
шкафтарда салынған. ҰАТ  
Қ ұсынымдарын орындау 
шеңберінде 22 кереует 
жанындағы тумбочка сатып 
алынды, кереует жанын-
дағы шамдар әлі сатып 
алынған жоқ. 2017 жылдың 
наурыз айында КБО әкімші-
лігі ойын бөлмесінде жаңа 
жиһаз сатып алды. Сонымен 
қатар балалар үшін бала-
ларға ыңғайлы жаңа диван 
(үлкен бұрыштық диванның 
орнына) сатып алынды. 
Сондай-ақ медициналық 
изолятордың 3 бөлмесінде, 
ана мен бала бөлмесінде, 
сондай-ақ 1 қабаттағы 
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дәлізде перделер орна-
тылды. 2017 жылдың көк-
темінде екі диспенсер (суы 
бар аппарат) сатып алынды. 
Енді балалар өздері үшін 
ыңғайлы кез келген уақытта 
ауыз суға қол жеткізе 
алады. Үй-жайларда таза, 
жиналған. Дәретханалар 
таза, ұқыпты. Ұсынымдарға 
сәйкес дәретхана бөл-
мелерінде бөлгіш қалқа-
лар орнатылды (баланы 
ажырату мүмкіндігі). Дәрет-
хана қағазы, диспенсердегі 
сұйық сабын әрбір дәрет-
ханада болды. Жуынатын 
бөлмеде жеке сүлгілерді, 
тіс щеткаларын, пасталарды 
сақтауға арналған жеке сек-
торлар жабдықталған. Қыз-
дарға арналған дәретха-
нада жуу орны бар. Бірінші 
қабатта себезгі бар: бір 
бөлмеде 3 себезгі кабинасы 
бар. Балаларды ажырату 
қарастырылмаған. Алты 
мезгілдік тамақтану енгізіл-
ген (ҰАТ  тобының ұсынысы 
бойынша).

ШҚО ҰАТ   қатысу-
шыларының ұсыныстары 
бойынша КБО әкімші-
лігі балаларға арналған 

екі қосымша ас – 11.00-
де екінші таңғы ас және 
21.00-де екінші кешкі ас 
(жемістер, айран және 
т.б.) қосты. ҰАТ   қатысу-
шыларының ұсынымдарын 
орындау ШҚО ҰАТ   қатысу-
шыларының балалардың 
құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғау жөніндегі 
қызметі тиімділігінің жақсы 
мысалы болып табылады 
деп есептейміз. Енді бала-
лардың тамақтануы 6 рет 
болды. Азаптау және қаты-
гез қарым-қатынас факті-
лері болған жоқ. Балалар 
туыстарымен байланыс 
жасау үшін телефонды пай-
далана алады. 6 ұсыным-
ның 3-і орындалды және 3-і 
ішінара орындалды. 

Жамбыл облысының 
КБО, Тараз қ., сәуір 
айында аталған мекеме 
14 шағын ауданда орна-
ласты, 31 учаске, ал 2018 
жылдың 14 қыркүйегінде 
Жамбыл облысы әкімдігінің 
«Жамбыл облысы әкімді-
гінің білім басқармасының 
«Сарымолдаев атындағы 
№ 1 балалар үйі» комму-
налдық мемлекеттік меке-
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месі мен Жамбыл облысы 
әкімдігінің білім басқар-
масының «Кәмелетке тол-
мағандарды бейімдеу 
орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесін 
біріктіру жолымен қайта 
ұйымдастыру туралы» 
№167 қаулысымен өзгер-
тіліп, қазан айында ҰАТ  Қ 
Жамбыл облыстық білім 
басқармасының Өмірлік 
қиын жағдайдағы бала-
ларды қолдау КММ-не 
барды.

«Кәмелетке толмаған-
дарды бейімдеу орталығы» 
қайта құрылғанға дейін 
14 шағын аудан, 31 учаске 
мекен-жайында орна-
ласқан, ол жерде ол 2018 
жылдың наурыз айынан 
бастап 10 қыркүйекке 
дейін орталық үшін арнайы 
салынған спорт алаңдары 
бар жаңа ғимаратта орна-
ласқан. Оны толтыру лимиті 
3 жастан 18 жасқа дейінгі 
40 бала болды.  Салтанат 
Құлбаеваның айтуынша, 
екі мемлекеттік мекеме 
қосылғаннан кейін, бұрын 
«Кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталығында» 

орналасқан балалардың 
санатының толықтырылу 
лимиті жиырма бес 
төсек-орынмен шектелді.

Директор Тоғжан Тата-
еваның айтуынша, жаңа 
орталықты толтыру лимиті 
75 төсек-орын. Кәмелетке 
толғанға дейін балалардың 
тұрақты тұруына 50 төсек-
орын көзделген. Бұрынғы 
№1 балалар үйінің ғимара-
тына «кәмелетке толмаған-
дарды бейімдеу орталығы» 
ММ-нен тұруға 3 жастан 
18 жасқа дейінгі 16 ер бала 
және 9 қыз бала келді.  
Қазіргі уақытта «Кәме-
летке толмағандарды 
бейімдеу орталығының» 
балалары Тараз қаласы, 
9-шағын аудан, №22,23 
үй мекен-жайы бойынша 
№1 балалар үйінің екі 
қабатты ғимаратында 
орналасқан.  Мекеменің 
қайта ұйымдастырылуына 
және қайта тіркелуіне бай-
ланысты ғимараттың техни-
калық паспорты жоқ.  Кел-
ген кезде қоныс аударған 
балалар онда бір ай тұрды. 
Мұнда оларға үш топ 
бөлінді: бірінші топта 3-тен 
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10 жасқа дейінгі ұлдар 
орналасады, 8 бала болды, 
екінші топта осы жастан 18 
жасқа дейінгі ұлдар орна-
ласады, үшінші топта қыз-
дар тұрады, олардың саны 
9 болды.

Бұрынғы «Кәмелетке 
толмағандарды бейім-
деу орталығының» тәр-
биеленушілері балалар 
үйінің тәрбиеленушілері-
нен бірнеше оқшау өмір 
сүреді, бірақ олардың іс 
жүзінде топтары көрші-
лес тұр. Ескі ережелер 
бойынша «Кәмелетке 
толмағандарды бейім-
деу орталығында» бала-
лар 3 ай, жаңа ережелер 
бойынша - 6 ай болуы 
мүмкін. Алайда, қайта 
құрылуына байланысты 
бұл механизм іс жүзінде 
қалай жұмыс істейтіні 
әзірге түсініксіз.

Мекеменің құрылысына 
440 000 000 (төрт жүз 
қырық миллион) тең-
геге жуық бюджет қара-
жаты жұмсалды және кем 
дегенде 3 жыл типтік ғима-
раттың мақсаты бойынша 

пайдаланылуы тиіс бола-
тын. Осылайша, Орталық 
жаңа ғимаратта тек 7 ай 
ғана орналасқан, бюджет 
қаражатын мақсатсыз пай-
далану орын алған. Жаңа 
типтік ғимаратта осы санат-
тағы балалар үшін мекеме-
нің барлық қажеттіліктері 
ескерілді. Мамыр айында 
мекемеге халықаралық 
ұйымның сарапшылары 
келіп, жоғары баға берді, 
Кеңес Одағынан кейінгі 
кеңістіктегі өмірлік қиын 
жағдайға тап болған бала-
ларға арналған мекеме 
арасындағы ең үздік деген 
пікір білдірді. Қыздар 
бөлімінде жас топтары 
бойынша бөліну жоқ және 
бірге ұсталады. 3 жастан 10 
жасқа дейінгі кіші жас тобы, 
11 жастан 18 жасқа дейінгі 
үлкен жас тобы екі топқа 
бөлінуі тиіс. Мұндай жағ-
дай мекемеде балаларға 
арналған үй-жайдың жетіс-
пеушілігінен туындайды.      

Білімжәне ғылыммини-
стрлігінің хатында бір
түрлі жауап берілді,
бұл «Анықталған бұзу-
шылықтарды жою мақса-
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тында2018 жылдың нау-
рыз айында кәмелетке
толмағандарды бейімдеу
орталығы Тараз қаласы,
14шағын аудан, 31 учаске
мекен-жайыбойынша2017
жылысалынғанжаңағима-
ратқакөшірілді.Ғимарат-
тыңжалпыауданы-2344,87
ш.м.

КБО-да барлығы: 12 
жатын бөлме, 5 оқу каби-
неті, компьютерлік сынып, 
қыздар мен ұлдарға 
арналған шеберханалар, 
медициналық кабинет, 
изолятор, психолог және 
социолог кабинеттері, кітап 
қоймасы бар кітапхана, акт 
залы (кинозал), спорт залы, 

асхана бар. Сондай-ақ фут-
бол және волейбол алаң-
дары жабдықталған».

Оңтүстік Қазақстан 
облысының КБО, Шым-
кент қ., КБО-да 20.12.2018 
жылғы жағдай бойынша 
1017 адам түсті. 

ААҚҚ 61 адам
АБҰ 13 адам
Қадағалаусыз 43 адам
ӨҚЖ - 0 адам
Оның ішінде:
Ата-аналарына кетті  936 

адам;
АБҰ 11адам;
ААҚҚ балалар үйіне 30 

адам және қамқорлыққа 5 
бала берілді;  

Басқа облысқа Алматы 
қаласына 1 адам кетті. 
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Барып шығу кезінде 20 
бала болды, оның ішінде 13 
қыз және 7 ұл бала.

КБО-ғы ҰАТ  Қ-ның көзқа-
расы бойынша, барлық 
үй-жайлар таза, тұрғын үй 
алаңының нормалары стан-
дарттарға сәйкес келеді, 
жатын бөлмелердің еден-
дері кілеммен төселген, 
терезе ойықтарында тор-
ларсыз, қалыпты жарықтан-
дыру және желдету үшін 
жеткілікті мөлшерде плас-
тикалық терезелер орна-
тылған, олар ішке қарай 
ашылады, бұл балаларға 
үй-жайларды өздігінен 
желдетуге мүмкіндік береді.   
Бірақ бейнебақылау каме-
ралары жоқ. Алайда жатын 
бөлмелерде екі қабатты 
металл кереуеттер орна-
тылған, бұл балалардың 

жеке кеңістікке құқығын 
бұзу болып табылады. Бұл 
ретте жатын бөлмелері 
жас санаттары бойынша 
бөлінген жоқ. Жатын бөл-
мелерде ауыстыру қажет 
сыртқы киімдерді сақтауға 
арналған шкафтар орна-
ластырылған. Ас мәзіріне 
сәйкес балалар күніне 4 рет 
тамақ ішеді, бұл жеткілікті 
емес. 20.30-да қосымша 
кешкі ас қосу керек. КБО 
аумағында жазғы уақытта 
балалардың шомылуына 
арналған үлкен емес бас-
сейн бар. Спорт алаңы 
мен спорттық жабдықтар 
бар. Алайда жылдың суық 
мезгілінде балалардың 
спортпен шұғылдануына 
арналған үй-жай жоқ. Күн 
тәртібін ескере отырып, 
туыстарымен шектеусіз 
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кездесу мүмкіндігі бері-
леді. Тұрғын үй-тұрмыстық 
блоктың үй-жайларында 
«Бала құқықтары туралы 
Конвенцияда» және «Бала 
құқықтары туралы» ҚР 
Заңының 3-тарауында 
бекітілген балалардың 
құқықтары көрсетілген 
ақпараттық стендтер, сон-
дай-ақ ҚР-да азаптаулар-
дың және басқа да қатыгез, 
адамгершілікке жатпайтын 
немесе ар-намысты қор-
лайтын іс-әрекеттер мен 
жазалау түрлерінің алдын 
алуға бағытталған ұлттық 
алдын алу тетігі туралы 
ақпарат бар. Шағым беру 
үшін 2 жәшік, КБО дирек-
торының атына және про-
куратураға жүгіну үшін 
бар. Сондай-ақ ҚР Бала-

лар құқықтары жөнін-
дегі уәкілдің сенім теле-
фонының жұмысы туралы 
ақпараттық жапсырмалар 
бар.  Ұйықтайтын бөл-
мелерде стакандары бар 
ішуге арналған қайнаған 
судың болуы қажет.  Шым-
кент қаласы мен Түркіс-
тан облысы бойынша ҰАТ   
қатысушыларына КБО-ғы 
болған кезде балалар тара-
пынан азаптауларды және 
қатыгез немесе қорлайтын 
іс-әрекеттерді қолдануға 
шағымдар түскен жоқ. Бала-
лар келген кезде ұқыпты 
киініп, көңілді және өзіне 
сенімді болды. 5 ұсыным-
ның 3-і орындалды; 1-і іші-
нара орындалды және 1-і 
орындалмаған.
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Батыс Қазақстан КБО, 
Орал қ., 2017 жылы түскен 
балалардың жалпы саны 
183 адам, оның ішінде: 58 
қыз, 125 ұл бала. Меке-
меде болған кезде 13 бала 

болды. Оның ішінде 5 қыз, 
8 ұл бала. Мектепке дейінгі 
балалар - 3 адам, мектеп 
оқушылары - 10 адам.

Сапар қорытындысы 
бойынша БКО МКҚМ-гі 

қатысушылар аталған меке-
меде әкімшілік тарапынан 
мекемеде ұсталушы кәме-
летке толмағандардың 
құқықтары толық көлемде 
іске асырылатынын атап 
өтті.  Сыртқы әлеммен бай-
ланыс бар: мерзімді БАҚ 
басылымдары, кітаптар, 
теледидар бар. Балалар 
барлық қажетті заттармен 
қамтамасыз етілген. Мектеп 
жасындағы барлық балалар 

міндетті түрде орта мекте-
пке барады. Күтім, тәрбие-
леу, емдеу тиісті деңгейде 
жүзеге асырылады. Ата-а-
налар мен туыстардың келуі 
кез келген уақытта кедер-
гісіз жүзеге асырылады. 
Кәмелетке толмаған-
дарға арналған бейімдеу 
орталығының ғимараты 
типтік, онда ата-анасының 
немесе оларды алмастыра-
тын адамдардың уақытша 
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бақылауынсыз қалған 
кәмелетке толмаған бала-
ларды тәрбиелеу мен күту 
үшін барлық үй-жайлар 
мен жағдайлар көзделген. 
Балаларға арналған сәлем-
демелер мен жіберулер 
шектеусіз қабылданады.

ҚР Білім және ғылым 
министрлігіне 
КБО бойынша 
қорытындылар мен 
ұсыныстар

Қорытынды жасаудың 
алдында КБО-ға, девиантты 
мінез-құлықты балаларға 
арналған білім беру ұйым-
дарына және ерекше 
режимде ұстайтын білім 
беру ұйымдарына түсетін 
балалар өмірлік қиын жағ-
дайға тап болған барлық 
балалар екенін еске салғым 
келеді. Қазақстан Бала 
құқықтары туралы конвен-
цияға және одан кейінгі екі 
Факультативтік хаттамаға 
қол қойып, алыс 1994 жылы 
саяси ерік көрсетті. Елдің 
БҰҰ-дағы алғашқы есебі 
2003 жылғы осы Конвенци-
яның нормаларын орындау 
және іске асыру бойынша 
өтті.

Осы баяндамада сипат-
талған нақты мекемелер 
бойынша жағдайды және 
проблемаларды мұқият 
зерделеу және оларды 
жою жөнінде шаралар 
қабылдау қажет. Жалпы, 
ҰАТ   қатысушыларының 
негізгі ұсыныстары бала-
лармен неғұрлым білікті 
жұмыс істеу, кәмелетке 
толмағандардың өмір 
сүруі үшін қолайлы жағ-
дай жасау, жасы бойынша 
кәмелетке толмағандардың 
бөлек тұруын қамтамасыз 
ету, қаржыландыру көлемін 
ұлғайту қажеттігінен туын-
дады. Іс жүзінде барлық 
жерде балаларға шағым 
берудің тиімді механизмін 
құру, спорт залдары мен 
кітапханалармен жағдайды 
жақсарту мәселелері өзекті 
болды. 

1. Ювенальт юстици-
ясын жетілдіру мәселеле-
рін міндетті түрде енгізе 
отырып, жеткілікті кадр, 
техникалық және қаржы 
ресурстарымен қамта-
масыз етілген, оны жүзеге 
асырудың тиімді тетіктерін 
құруды көздейтін, баланың 
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ең жақсы мүдделерінің сая-
сатына негізделген Қаза-
қстан балаларының өмір 
сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі стратегиялық 
жоспарды әзірлеу.

2. Мамандандырылған 
мектеп-интернатта және 
девиантты мінез-құлықты 
балаларға арналған мек-
тептерде кәмелетке тол-
мағандардың құқықтары 
мен заңды мүдделері 
бойынша жағдайға тал-
дау жүргізу мүмкіндігін 
қарастыру (сот рәсімін 
қоса алғанда, үй-жайдың 
негіздері, адамды мекемеге 
жеткізу және бөлу).

3. Отбасылық үлгі-
дегі үлгіге жақын 
отбасылық-тұрмыстық жағ-
дайлар жасау: 2-3 балаға 
арналған жатын бөлмелер, 
әлеуметтік педагогтардың 
санын көбейту, баланың 
ең жақсы мүддесінде үздік 
тәжірибені енгізу. 

4. Баланы маман-
дандырылған білім беру 
ұйымына айқындау 
жөнінде шешім шығарған 
кезде сот жақындарымен, 
туыстарымен, отбасы 
мүшелерімен байланысты 

қолдау үшін отбасы мүше-
лерінің немесе заңды өкіл-
дерінің тұратын жерін еске-
руі қажет.

5. Бейне байланыс, 
скайп-конференциялар 
және басқа да нысандар 
арқылы ата-аналармен 
және сыртқы әлеммен бай-
ланыс жасау құқығын іске 
асыруды қамтамасыз ету.

6. Осы тақырып 
бойынша қызметкерлер-
мен сабақ өткізу жоспары 
бойынша жұмысты 
жалғастыру: барлық меке-
мелерде қызметкерлер 
ҰАТ   қызметі туралы, 
оның мақсаттары мен мін-
деттері туралы хабардар 
емес, балалармен жұмыс 
істеу, қарым-қатынас 
дағдыларын қалыптастыру, 
қатыгез және адамның 
қадір-қасиетін қорлайтын 
қарым-қатынас құрбан-
дарының сәйкестендіруі 
бойынша хабардар етіл-
меген, мамандарды жүйелі 
түрде оқыту және олардың 
біліктілігін арттыру жоқ.  

7. Кәмелетке толмаған-
дарды олардың құқықтары 
мен міндеттері, мекеме 
режимі, тәртіптік талап-
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тар, ұсыныстар, арыздар 
мен шағымдар беру тәр-
тібі, балалар мен жастар 
үшін екі тілде 150 ұлттық 
сенім телефонының нөмірі 
туралы, тиісті инстанция-
ларға өтініш үлгілері бар 
шағымдар мен өтініштер 
беру рәсімі туралы, Сенім 
телефондары, прокуратура, 
адам құқықтары жөніндегі 
уәкіл және қоғамдық ұйым-
дар, ҰАТ  Ж туралы хабар-
дар ету жөнінде жұмыс 
жүргізу және балалардың 
және олардың ата-ана-
ларының күнделікті шолуы 
үшін ақпараттық стенд-
терді қолжетімді орындарға 
орналастыру қажет.

8. Қызметкерлерді аза-
п тауларға және өзге де қаты-
гез, адамгершілікке жатпай-
тын және ар-намысты 
қорлайтын іс-әрекеттер 
мен жазалау түрлеріне 
тыйым салу, мекемелердегі 
балалар ұшырауы мүм-
кін азаптаулардың және 
басқа да қатыгез немесе 
адамдық қадір-қасиетін 
қорлайтын іс-әрекеттер 
жағдайларының нақты жағ-
дайларын анықтау және 
оларға ден қою мәніне даяр-

лауды жүргізу (құқық қорға-
ушылардың сарапшыларын 
тарта отырып) керек.

9. Осындай мекеме-
лерге түсу кезінде кәме-
летке толмағандардың білім 
деңгейін анықтауға тексеру 
жүргізу және анықталған 
білім беру базасына сәйкес 
бағдарламаларды түзету, 
сондай-ақ оларға жалпы 
білім беретін мектептің 
бағдарламаларын және 
стандарт бойынша білімді, 
іскерлікті, дағдыларды 
бақылау жүйесін қолданбау 
қажет. 

10. Мекемелердің күзет 
қызметінің қызметкерле-
ріне балаға мейірімді сая-
сатқа оқытуды жүргізу.

11. Осы мекемеде бала-
лар контингентін ескере 
отырып, қажеттіліктерге 
сәйкес киіммен, аяқ киім-
мен, жұмсақ жабдықтармен 
қамтамасыз етуді бөлуге 
қатысты нормаларды қайта 
қарау қажет.

12. Білім деңгейін 
анықтау үшін осындай 
мекемелерге жіберу және 
түсу кезінде білім деңгейін 
анықтауға тексеру жүр-
гізу және анықталған білім 
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базасына сәйкес оқыту бағ-
дарламаларын түзету қажет.

13. Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым 
министрінің 2013 жылғы 
18 маусымдағы № 229 бұй-
рығының 6-тармағын іске 
асыру мақсатында жатын 
бөлмелерден, сабаққа 
арналған сыныптардан, 
ойын бөлмесінен, кинозал-
дан, кітапханадан, қыздарға 
арналған гигиена бөлмесі-
нен, сондай-ақ 40 баланы 
жыныстық-жас ерекшелік-
тері бойынша орналастыру 
үшін қажетті мөлшерде 
қызметкерлерге арналған 
қызметтік кабинеттерден 
тұратын блоктарды қамта-
масыз ету қажет. 

14. Балалардың әлеу-
меттік байланыстарын қол-
дау үшін бару кестесін қайта 
қарау, сондай-ақ демалыс 
күндері бару үшін сағаттан 
көп уақыт жасау қажет.

15. Бала құқықтары 
туралы Конвенцияның 
29-бабына сәйкес баланы 
білім беру, оның ішінде 
баланың жеке басын, 
талантын және ақыл-ой 
және дене қабілеттерін 
олардың ең толық көле-

мінде дамытуға бағытталуы 
тиіс. Осыған байланысты, 
балалардың толыққанды 
отбасынан шыққан бала-
ларға қолжетімді сапалы 
және толық көлемде білім 
алуын қамтамасыз ету 
қажет. 

Балалардың өзін-өзі көр-
сетуге, олардың шығар-
машылық әлеуетін дамытуға 
арналған әртүрлі үйірмелер 
ұйымдастыру қажет. 

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрі-
нің 2013 жылғы 18 маусым-
дағы № 229 Бұйрығының 
20-тармағын толық іске 
асыру мақсатында психо-
логтардың санын көбейту 
қажет (балалардың түзету 
дефектологының есебі-
нен болуы мүмкін), өйт-
кені 1 психологтың әрбір 
баланың педагогикалық 
ас қыну дәрежесін, жа сын, 
от  басылық-тұрмыстық 
жағ дайларын ескере 
отырып, арнайы білім беру 
ұйымында болу жағдай-
ларына балаларды бейім-
деу бойынша жұмысты 
ұйымдастыру қиынға 
соғады.
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Құқыққа қарсы мінез-
құлықтың себептері мен 
жағдайларын анықтау 
үшін профилактикалық 
әңгімелесулерді жиі өткізу, 
құқық бұзушылықтың әле-
уметтік және құқықтық сал-
дарын түсіндіру және заңға 
мойынсұнушылық мінез-
құлықтың қажеттілігіне сен-
діру қажет.

ҚР БҒМ девиантты 
мінез-құлықты 
балаларға арналған 
арнайы ұйымдар

Білім беру жүйесінде осы 
кезеңде ұлттық алдын алу 
тетігіне қатысушылардың 
девиантты мінез-құлықты 
балаларға арналған 7 білім 
беру ұйымына (Алматы қ., 
Шығыс Қазақстан, Жамбыл, 
Қарағанды, Қызылорда, 
Маңғыстау, Оңтүстік Қаза-
қстан облыстары), 1 ерекше 
режимде ұстайтын білім 
беру ұйымына (Шығыс 
Қазақстан облысы Көкпекті 
ауданының Үлкен Бөкен 
ауылы) баруы тиіс. 

Қазақстанда девиантты 
мінез-құлықты балаларға 
арналған арнайы ұйым-
дар жұмыс істейді және 

жергілікті атқарушы орган-
дардың қарамағында 
болады. Осы ұйымдарға 
сот қаулысының негізінде 
әкімшілік ықпал ету шара-
ларына әкеп соғатын құқық 
бұзушылықтарды жүйелі 
түрде жасайтын 11 жастан 
18 жасқа дейінгі кәмелетке 
толмағандар; бастауыш, 
негізгі орта және жалпы орта 
білім алудан жүйелі түрде 
жалтаратын; отбасынан 
және балалардың оқу-тәр-
бие ұйымдарынан үнемі өз 
бетімен кетіп бара жатқан 
кәмелетке толмағандар 
және  өзге де қоғамға 
қарсы әрекеттер жасайтын-
дар бір айдан бір жылға 
дейінгі мерзімге орна-
ластырылады.әне бала-
лардың оқу-тәрбие ұйым-
дарынан үнемі өз бетімен 
кетіп бара жатқан кәме-
летке толмағандар және  
өзге де қоғамға қарсы әре-
кеттер жасайтын бір айдан 
бір жылға дейінгі мерзімге 
орналастырылады.

2018 жылы қатысушылар 
8 арнайы білім беру меке-
мелеріне барды. Девиантты 
мінез-құлықты балаларға 
арналған арнайы ұйым-
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дарда ҰАТ  Қ азаптау мен 
қатыгез қарым-қатынас 
табылмаған деп атап өтті. 
Мазмұны мен тәрбие про-
цесін қанағаттанарлық деп 
жатқызуға болады. 

Девиантты мінез-
құлықты балаларға 
арналған арнайы білім беру 
ұйымдарына (бұдан әрі - 
ДМБАБҰ) ҰАТ  Қ-ның  бару 
нәтижелері бойынша мына-
дай жағдай қалыптасты.

▪ Алматы қ. бойынша 
ДМБАБҰ ҰАТ  Қ-ның 
алдыңғы ұсынымдарын 
орындау мониторингіне 
және ДМБАБ-ның тәрбие-
ленушілерімен топтық және 
жеке құпия кездесулердің 
нәтижелеріне негізделеді.
ҰАТ  Қ айтуынша, жақын-
дарымен байланыс пен 
қарым-қатынас бұзыл-
майды, бірақ балалар елдің 
әр түкпірінен келіп түсетінін 
ескере отырып, туыстары 
Қазақстанның басқа өңі-
рлерінен келуге мүмкіндігі 
жоқ болатын шығар. ҰАТ  Қ 
ұсыныстары қайталанады.

▪ «Девиантты мінез-
құлықты демге арналған 
Маңғыстау облыстық 
арнайы мектеп-интер-

нат» КММ 2001 жылдан 
бастап жұмыс істейді, ғима-
рат бейімделген, жобалық 
қуаты 25 орын, соңғы үш 
жылда орташа жылдық кон-
тингент-10 бала.  Ғимарат 
Кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталығымен 
бірге орналасқан. Облыс 
әкімінің 2018 жылғы 24 
мамырдағы шешімі негі-
зінде мектеп интернатын 
басқа ғимаратқа көшіру 
туралы шешім қабылданды.

▪ «Қызылорда облысы 
Білім басқармасының 
«Девиантты мінез-құлықты 
балаларға арналған 
облыстық интернат» КММ, 
1958 жылы салынған 
бейімделген ғимаратта 
орналасқан (соңғы рет 
ғимаратты күрделі жөн-
деу 2013 жылы жүргізілді). 
2018 жылы сантехника іші-
нара жаңартылды, қағаз 
майлықтар ұстағыштар 
орнатылды, жатын бөлме-
лерде кондиционерлер, 
теледидар орнатылды. 
Спорт алаңын абаттан-
дыру жұмыстары жүргізілді, 
футбол және волейбол 
алаңдары бар. Бірақ жағ-
дай мәселелері бойынша 
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үй-жайларда желдету 
және тарту рұқсат етіл-
мейді. Жиһаз бұрынғыдай 
ескірген, тәрбиеленуші-
лерде орындықтар, киім 
мен аяқ киімге арналған 
киім шкафтары жетіспейді. 
Спорт залы жоқ, спорт 
тренажерлері жоқ. Мек-
теп-интернат тәрбиелену-
шілерінде компьютерлік 
техникаларға, интернетке 
қолжетімділік болмайды.

▪ Түркістан облысы 
Кентау қаласындағы 
«Девиантты мінез-құлықты 
балаларға арналған мек-
теп-интернат» КММ.  Мек-
теп-интернат 2003 жыл-
дан бастап жұмыс істейді, 
ғимарат бейімделген - 1980 
жылы салынған, жобалық 
қуаты 40 орын. Жылыту 
және сумен жабдықтау 
о рт а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н . 
Суды жылыту су жылыту 
құралдары есебінен жүзеге 
асырылады. Монша-кір 
жуу кешені бар. Бала-
ларды алғашқы тексеруге 
арналған екі изолятор 
бар.  2018 жылғы 19 шіл-
дедегі балалар контин-
генті - 17 бала. Ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жүр-

гізілді: жатын бөлмелерін-
дегі есіктерді, еден жабын-
дарын, тұрмыстық және 
дәретхана бөлмелеріндегі 
кафельдерді, асханаларды 
ауыстыру жүргізілді. Жаңа 
сантехника мен қол кеп-
тіргіштер орнатылды, асха-
наға арналған орындықтар 
сатып алынды. Жиһаз және 
компьютерлік техника 
сатып алынды.

▪ Белоусовка кен-
тінің мамандандырылған 
мектеп-интернаты 2017 
жылдың 1 желтоқсанынан 
бастап Көкпекті ауданының 
Үлкен Бөкен ауылына 
Шығыс Қазақстан облысы 
Білім басқармасының 
20.10.2017 жылғы № 507 
бұйрығы негізінде көші-
рілді. Мектеп-интернат-
тың жалпы аумағы 681,4 
ш. м., жобалық қуаты 50 
орын. Материалдық-техни-
калық база жатын және оқу 
корпусынан тұрады. 2018 
жылғы 19 шілдедегі жағдай 
бойынша арнайы мектепте 
15 тәрбиеленуші бар, болу 
мерзімі 2 айдан 2 жылға 
дейін мерзімді құрайды. 

 «Қылмыстық жазалана-
тын іс-әрекеттер жасаған 
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кәмелетке толмағандарға 
арналған облыстық маман-
дандырылған мектеп-ин-
тернаты» КММ-не осы 
мекеменің заңды құзырына 
жататын бүкіл Қазақстан-
ның кәмелетке толмаған 
тұлғалары жіберіледі. Қаза-
қстан аумағының үлкен 
ұзындығын ескере отырып, 
көптеген отбасылар бала-
мен әлеуметтік пайдалы 
байланыс орнатуға мүмкін-
дігі жоқ.

ШҚО ҰАТ  Қ-ның айтуы 
бойынша балалардың 
жабық мекемеде болуы, 
пошта хабарламаларын 
құрастыру тәрбиеші-
нің немесе психолог-
тың қатысуымен жүзеге 
асырылады. Ұялы телефо-
ндар, шаншу және кесетін 
заттарға тыйым салынады. 
Ұялы телефондарға тыйым 
салу себебі ата-аналар, 
таныстар, туысқандар өзде-
рінің хабарламаларымен 
тәрбиеленушілердің пси-
хологиялық жағдайын 
тұрақсыздандырады, бұл 
тәртіптің бұзылуына, қашуға 
және суицидтік бейімді-
ліктің туындауына әкеп 
соқтырады. Балалар осы 

мекемеге елдің әр түкпірі-
нен келгендігін және оларға 
сыртқы әлеммен байланыс 
жасау құқығын іске асыру 
қажеттігін ескере отырып, 
ұялы телефонды пайдала-
нуға рұқсат беру немесе 
тыйым салу кезінде жеке 
тәсіл қолдану қажет. 

Мекемеде жалпы орта 
білім беру олардың жас 
және жеке ерекшеліктерін, 
қоғамдық-пайдалы еңбе-
гімен және әртүрлі үйірме-
лер желісімен сараланып 
жүргізіледі. Үлкен педагоги-
калық асқынған оқушылар 
үшін теңестіру бағдарла-
масы қолданылады. 

Мекемеден мерзімінен 
бұрын немесе сот белгіле-
ген мерзімнің аяқталуына 
байланысты кететін тәрбие-
ленушілер олардың одан әрі 
орналасу орнына ата – ана-
ларының немесе оларды 
алмастыратын адамдардың 
еріп жүруімен, ал олардың 
келуі мүмкін болмаған жағ-
дайда-мекеме қаражаты 
есебінен мекеме қызмет-
керлерінің еріп жүруімен 
жіберіледі.
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ДМБАБҰ бойынша ҚР 
БҒМ тұжырымдары мен 
ұсынымдары
1. Бюджеттік жоспарлау 

бойынша басшыларды, 
бухгалтерлерді, менед-
жерлерді мемлекет-
тік сатып алу бойынша 
оқытуды жүргізу және 
күрделі, ағымдағы жөн-
деу жүргізу, кәмелетке 
толмағандардың меке-
мелерде болу жағдай-
ларын жақсарту үшін 
сметалық құжаттама 
жасау қажет.

2. Тәрбиеленушілердің заң-
ды құқықтары мен мүд-
делерін сақтауға, олар-
дың отбасыларымен 
байланысты қолдауға 
мекеме қызметкерлерін 
оқыту қажет.  

3. Мамандандырылған 
м е к  т е п - и н т е р н а т т а 
және девиантты мінез-
құлықты балаларға 
арналған мектептерде 
кәмелетке толмаған-
дардың құқықтары мен 
заңды мүдделері бой-
ынша жағдайға тал-
дау жүргізу мүмкіндігін 
қарастыру қажет (сот 
рәсімін қоса алғанда, 
үй-жайдың негіздері, 

адамды мекемеге жет-
кізу және бөлу).

4. Баланы маманданды-
рылған білім беру ұйы-
мына айқындау жөнінде 
шешім шығарған кезде 
сот жақындарымен, 
туыстарымен, отбасы 
мүшелерімен байланы-
сты қолдау үшін отбасы 
мүшелерінің немесе 
заңды өкілдерінің тұра-
тын жерін ескеруі қажет.

5. Бейне байланыс, 
скайп-конференциялар 
және басқа да нысан-
дар арқылы ата-аналар-
мен және сыртқы әлем-
мен байланыс жасау 
құқығын іске асыруды 
қамтамасыз ету.

6. Осы тақырып бойынша 
қызметкерлермен сабақ 
өткізу жоспары бой-
ынша жұмысты жалға-
стыру: барлық мекеме-
лерде қызметкерлер 
ҰАТ   қызметі туралы, 
оның мақсаттары мен 
міндеттері туралы 
хабардар емес, бала-
лармен жұмыс істеу, 
қарым-қатынас дағды-
ларын қалыптастыру, 
қатыгез және адамның 
қадір-қасиетін қорлай-
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тын қарым-қатынас құр-
бандарының сәйкестен-
діруі бойынша хабардар 
етілмеген, мамандарды 
жүйелі түрде оқыту 
және олардың біліктілі-
гін арттыру жоқ.  

7. Кәмелетке толмаған-
дарды олардың 
құқықтары мен міндет-
тері, мекеме режимі, 
тәртіптік талаптар, ұсы-
ныстар, арыздар мен 
шағымдар беру тәртібі, 
балалар мен жастар 
үшін екі тілде 150 ұлт-
тық сенім телефонының 

нөмірі туралы, тиісті 
инстанцияларға өтініш 
үлгілері бар шағымдар 
мен өтініштер беру 
рәсімі туралы, Сенім 
телефондары, прокура-
тура, адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл және 
қоғамдық ұйымдар, ҰАТ  
Ж туралы хабардар ету 
жөнінде жұмыс жүр-
гізу және балалардың 
және олардың ата-а-
наларының күнделікті 
шолуы үшін ақпараттық 
стендтерді қолжетімді 
орындарға орналастыру 
қажет.
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ҚОРЫТЫНДЫ
2018 жыл ҰАТ жұмы-

сының бесінші жылы 
болды. Осы уақыт ішінде 
мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл алгорит-
мдері, ішкі қағидалар мен 
алгоритмдер, қаржылық 
логистика мәселелері мен 
процедуралық ерекше-
ліктер пысықталды. Сон-
дықтан 2018 жылы ҰАт 
қатысушыларының көлік 
шығындарын өтеуге бөлі-
нетін қаражат ҰАТ   жұмыс 
істеген уақытта бірінші рет 
толық көлемде игерілді 
(99,9%).

Алайда ҰАТ жұмысының 
тұрақтылығы мәселелері әлі 
де өзекті: 1) бөлінген қара-
жат әлі де бұзушылықтар 
анықталған барлық объек-
тілерге бару үшін жеткілік-
сіз; 2) балалар мекемеле-
ріне ҰАТ   мандатын кеңейту 
аясында келушілердің 
санын арттыру, демек, 
көлік шығындарын өте-
уге арналған шығыстарды 
ұлғайту талап етіледі; 
3) азаптау және қаты-
гез қарау фактілеріне ден 
қою қанағаттанарлықсыз 
болып қала береді. Тұта-

стай алғанда, ҰАТ   ұсыным-
дары бойынша Мемлекет-
тік органдардың есептері 
– толық емес, Норматив-
тік-құқықтық акті лерге сіл-
темелермен мол, проблема-
ларды анықтаудың орнына 
қойылған проблемаларға 
жауап бермейді. ҰАТ   есеп-
тері мен ұсыныстары әрқа-
шан егжей-тегжейлі, нақты, 
айқын тәжірибелерді 
жоюға байланысты, алайда 
біз уәкілетті мемлекеттік 
органдардан ден қоюдың 
тиісті деңгейін көрмейміз, 
мемлекеттік органдар-
дың жауаптары жиі жалпы 
сипатқа ие және белгілен-
ген қажеттіліктерге ешқан-
дай жауап бермейді.

Жыл сайын ҰАТ қатысу-
шылары өз назарын пени-
тенциарлық мекемелерге 
арнайды: колониялар мен 
тергеу изоляторларының 
кейбір аймақтарында 
жылына 3-4 рет барады, 
27 арнайы үй-жайлар-
дың 24-і пенитенциарлық 
мекемелерге келеді. Бұл 
мекемелердің азаптау фак-
тілері туралы ұсынымдар-
дың ұзақ орындалмауына 
және қайталанатын хабар-
ламаларға байланысты 
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болып отыр. 2018 жылы 
қатысу нәтижелерін талдау 
пенитенциарлық мекеме-
лердегі жағдайға алаңдау-
шылық туғызады. Қоғамнан 
оқшаулау орындарында 
қатыгез қарым-қатынас 
пен үйлесімсіз ықпал ету 
шараларын қолданудың 
тұрақты үрдісі бар. Дәріге-
рлер медициналық құжат-
тарды формалды түрде 
толтырады, әдетте, бұл 
жарақаттардың табиғатын 
сипаттайтын формаларды, 
мінез-құлықты, зақым-
дану мөлшерін, олардың 
санын, орналасу орын-
дарын толық емес көрсету 
болып табылады. Тексе-
руге және есептерде қоса 
берілген фотосуреттерге 
сәйкес жарақаттар көбі-
несе алдын ала күшпен 
жалаңаштанған дененің 
бөліктерінде орналасқан, 
бұл сотталғандардың қар-
сыласуын жеңуге емес, 
жазаның айқын мақсаты 
бойынша БҰҰ-ның азапта-
уға қарсы конвенциясына 
сәйкес қатыгез қарым-қа-
тынасты көрсетеді. Әдетте 
істің қысқаша мазмұнында 
жалпы терминдер пайда-
ланылады: «баспалдақтан 
құлап», «өзі өзіне зақым 

келтірген», «құлап қалған» 
және т. б., сол арқылы істің 
нәтижесін сотталғандардың 
пайдасына емес біле тұра 
шешу жүзеге асырылады.

ҰАТ қатысушылары тап-
қан азаптау фактілері 
туралы бір мағыналы және 
бекітілген фото немесе 
бейнетаспаға қарамастан, 
мұндай оқыс оқиғаларды 
тергеу созылып кетеді, 
сот сараптамалары кеші-
гіп тағайындалады, нәти-
жесінде қылмыстық істер, 
тіпті сотқа жетпей тоқта-
тылады. 2018 жылы Адам 
құқықтары жөніндегі ұлт-
тық орталықтан ҚР Бас про-
куратурасына келіп түскен 
176 өтініш бойынша про-
куратура органдарымен 101 
тексеру жүргізілді, 8 ұсыныс 
енгізілді, 8 тұлға жауапкер-
шілікке тартылды. 0 адам 
сотталды. Осы кезеңдегі ең 
маңыздысы - ҰАТ   табылған 
азаптау фактілеріне ден 
қою. Осыған байланысты 
біз Бас прокуратураның 
ҰАТ   табылған азаптау фак-
тілерін тергеу және азап-
тауларға әкеп соқтыратын 
жүйелі проблемалардың 
жалпыланған ҰАТ талдау 
жөніндегі Жария есебінің 
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арнайы нысанының қажет-
тілігі туралы бірнеше рет 
айтылған ұсынымды қайта-
лаймыз.

Пенитенциарлық меке-
мелердің екінші пробле-
малық мәселесі - арнайы 
құралдарды қолданумен 
ұштасқан тінту шаралары. 
Құжаттарда жарақаттану 
фактілері тіркелмейді, меди-
циналық құжаттардағы 
жазбалардың өздері фор-
мальды түрде жүргізіледі: 
медициналық қызметке-
рлердің түрме әкімшілігіне 
тәуелділігі әсер етеді. Бір 
рет келу барысында дәрі-
гер ҰАТ қатысушыларының 
сұрақтарына жауап беру-
ден бас тартты.

Үшінші, бірақ пенитен-
циарлық мекемелердің 
жұмысында ең маңыздысы 
- кәріз мәселесі. Ол ҰАТ   
баяндамаларында бірнеше 
рет көтерілді, алайда осы 
жылы біз оған қорытынды 
бөлікке ерекше назар ауда-
руды шештік, өйткені бұл 
мәселені елемеу қамау-
дағылардың құқықтарының 
елеулі бұзылуына әкеп 
соқтырады және қатал 
жазалауға теңестірілуі мүм-
кін. Колония ғимараттары 
ескіреді, көптеген меке-

мелерде суға қол жеткізу, 
дәретханаларға қол жеткізу 
шешілмеген.

2018 жыл бойы біз ҰАТ   
институтын одан әрі нығайту 
бойынша жұмыс істедік. 
БҰҰ азаптауды болдырмау 
жөніндегі кіші комитетінің 
ұсынымдарының бірі ҰАТ   
қатысушыларының тұрақты 
жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету болды, сондықтан ҰАТ   
қатысушыларының ман-
датын ұзарту ұсынылды. 
Осыған байланысты нор-
мативтік актілерге өзгеріс-
тер енгізілді, ҰАТ   қатысу-
шыларының өкілеттік 
мерзімі 2 жылға дейін 
ұзартылды. 2018 жылдың 
соңында үйлестіру кеңесі 
2020 жылдың соңына дейін 
қызмет ету мерзімімен ҰАТ   
қатысушыларын іріктеді. 
Бұл кіріспе оқыту іс-шара-
ларының санын азайтуға 
және ҰАТ   жұмысының 
тиімділігі мен жүйелілігін 
арттыруға шоғырлануға 
мүмкіндік береді.

ҰАТ   жұмысының жүйелі-
лігін күшейту жөніндегі тағы 
бір шара адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл Кеңсесінің 
және БҰҰ-ның ҰАТ жұмысы 
жөніндегі даму бағдарла-
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масының жаңа бірлескен 
жобасы болады. 2018 жыл 
ішінде іс-шаралар мен 
жобаның бюджетін келісу 
жүргізілді, нәтижесінде 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қолдау тапты және 
қаржыландырылды. Жоба 3 
жыл ішінде (2019-2021) іске 
асырылатын болады және 

ҰАТ бес жылдық қызметі 
барысында алынған үлкен 
деректерге талдау жүргі-
зуге, есептілік нысандарын 
жаңартуға және шоғыр-
ландыруға, есептілік рәсі-
мін цифрландыруға, демек 
ҰАТ   қатысушыларына одан 
әрі баруды таргетациялауға 
мүмкіндік береді.




