
 

 

 

 

 

 

 

 

Əрі қарайғы тарату үшін 

4 маусым 2012 ж. 

 

Белсенділер мен құқық қорғаушылардың қауіпсіздігіне  қауіп төніп тұр 

 

 

АСТАНА, 4 маусым 2012 жыл – «Қадір Қасиет» Қоғамдық бірлестігі үстіміздегі жылдың 

бірінші бес айы ішіндегі Қазақстандағы белсенділер мен құқық қорғаушылардың қаіпсіздігі 

туралы мониторингісінің нəтижелерін жариялады. 

 

Зерттеу Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен 1 қаңтар мен 31 маусым аралығында 

жүргізілді. Осы зерттеуге сəйкес, қауіп-қатерге 149 белсенді/құқық қорғаушы, оның ішінде 113 ер 

азамат, 36 əйел адам, сондай-ақ 9 заңды тұлға (1 қозғалыс, 3 кəсіподақ, 4 Бұқаралық ақпарат 

құралдары, 1 партия) ұшыраған. Көбінесе кəсіподақ өкілдері (49 адам), қоғамдық қайраткерлер (33 

адам), журналистер (32 адам), саяси қайраткерлер (19 адам), құқық қорғаушылар (8 адам), 

адвокаттар (6 адам) жəне діни қайраткерлер (2 адам) зардап шегетіні анықталды.  

 

БҰҰ  Құқық қорғаушыларжөніндегі декларациясының 9 бабында белсенділер мен құқық 

қорғаушылардың тиімді құқық қорғау шараларын қолдануға жəне ол құқықтардың бұзылған 

жағдайында қорғануға құқығы бекітілген. Бəрақ, алынған деректерге сəйкес, құқық қорғау 

саласында кері тенденциясы байқалған. «Тұрақты» қауіп-қатер қатарына, мысалы əкімшілік ұстау 

жатады (40 адам), ал басымды қауіп-қатерге: түсінік беруге мəжбүрлеу/қинау, (29 адам) əкімшілік 

айыппұл туралы қаулы шығару (23 адамға қатысты), қылмыстық іс қозғау жəне айып тағу (14 

адам), қамау (қ/і), тергеу изоляторына орналастыру, уақытша ұстау изоляторына жіберу (8 адам) 

жəне тағы басқалар жатады. 

 

Аида Айдарқұлова, Сорос-Қазақстан Қоры Бағдарламаларының Директоры: «Құқық 

қорғаушылардың қызметі қауіп-қатер жəне күнделікті тəуекелмен байланысты болса да, олар 

өрт сөндірушілер сияқты еш қорқынышсыз адамдардың өмірін сақтап қалу үшін  тұра жүгіреді. 

Алайда, егер мемлекет олардың құнды жұмысын тиісінше атқару ісіне жағдай жасай алмаса, 

онда жалпы адам құқықтарының сақталу мəселесі одан əрі жамандай бермек».  

 

«Қадір Қасиет» Қоғамдық бірлестігінің Директоры Зкрина Қымбат мониторинг 

нəтижелерін былай түсіндіреді: «Мемлекеттегі адам құқығы мен бостандығының сақталуын 

құқық қорғаушылардың қауіпсіздігі жағдайымен өлшеуге болады.Бірақ та, құқық 

қорғаушылардың қауіпсіздігнеі қауіп төнген болса, Қазақстандағы адам құқығы мен 

бостандығының сақталуы туралы не айтуға болады?» 

 

«Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөнiндегi қазақстан халықаралық бюросы» 

Қоғамдық бірлестігінің Астана қаласындағы филиалының Директоры Анар Ибраеваның пікірі 

бойынша: «Құқық қорғаушылар қызметінің ең бір құндылығы, олардың  адамдарға нақты жəне 

елеулі түрде көмек көрсетуінде жəне, адам құқықтарына байланысты орын алған теріс 

жағдайларды батыл түрде көрсете білуінде». 

 

Зерттеушілердің бақылауы бойынша, əр ай сайын қауіп-қатер жағдайларының жаңа 

түрлері пайда болып жатыр, оның ішінде: сөйлесулерді тыңдау, электрондық ресурстарды бұзу, 

көрсетулерді беруге мəжбүрлеу жəне қинау, банк шоттарына қамау салу, экстрадиция қауіп қатері, 

жазаны мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға рұқсат бермеу, дене жарақаттарын келтіріп, 

шабуылдау, жұмыстан босату, əкімшілік қамау, ІІД-де зорлықпен ұстау, адвокатты жібермеу мəс. 



Лелерін айрықша атауға болады. Бұл белсенділер, журналистер мен құқық қорғаушыларға 

төндірілетін қауіп-қатерлердің аз ғана тізбесі десекболады. 

 

Қазақстан құқық қорғаушылары, өз атынан немесе бірнеше адамадардың атынан əрекет 

етуші əрбір тұлғаны тиісінше қорғау ісін қаматамасыз ету мақсатында мемлекет тарапынан 

барлық қажетті шараларды ұйымдастыруға шақырады. Атап айтқанда құқық қорғаушылар 

тұлғаның мүддесін білдіру кезінде кез-келген зорлық-зомбылықтан, қауіп-қатерден, заң жүзіндегі 

жəне іс жүзіндегі кемсітушіліктен, БҰҰ Құқық қорғаушылар туралы Декларациясында 

көрсетілген құқық қорғаушылық қызметін жүзеге асыруына байланысты туындаған кез-келген 

қысымнан азат етілуі үшін мемлекет барынша күш салу қажет. Сондай-ақ, бес айлық мониторинг 

нəтижесінде анықталған құқық қорғаушылардың құқықтары мен негізгі бостанықтарына төнген 

əрбір қауіп-қатер жағдайының фактісі бойынша кідіріссіз тергеу жүргізілуі тиісдеп үндеу 

тастайды.   

 

 

Қосымша мəліметтерді келесі байланыс құралдары бойыша алуға болады:      

Тел.: 978512, dignity.astana@gmail.com, http://kkassiyet.wordpress.com. 

 

 

 


