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Саяси қудалау ретінде түрмеге қамау бүкіл Орталық Азияда кең тараған тәжірибе және бұл тәжірибе 
жалғасқан сайын әуелде ар-ождан тұтқыны болып, кейін қамаудан босатылған адамдардың саны артып 
келеді. Бұл өсім соңғы кезде саяси өзгерістер болған Қазақстан сияқты елдерде айқын байқалады. Біздің 
«Ақтау міндеті: Қазақстан мен Өзбекстандағы бұрынғы саяси тұтқындардың өтемақысын бағалау» атты 
баяндамамызда Freedom Now қазіргі уақытта Қазақстан мен Өзбекстандағы бұрынғы ар-ождан 
тұтқындарына реабилитацияны (халықаралық құқық бойынша «өтеу» деп те аталады) қамтамасыз ету 
бойынша халықаралық міндеттемелерін орындап жатқанын және орындамаған жағдайда осы екі елдегі 
орындамау себептерін, үкіметтерінің өз тәжірибесін халықаралық міндеттемелерге сәйкес келтіруін 
қамтамасыз ету үшін ішкі ақтау жүйесі қалай бейімделуі мүмкін екенін бағалайды. Баяндаманың осы 
қысқаша мазмұндамасы Қазақстанға қатысты қорытындылары мен ұсыныстарына шолу жасайды.

Баяндамада Қазақстандағы қазіргі ақтау жүйесі мемлекеттің халықаралық міндеттемелеріне сәйкес 
келмейтіні көрсетілген. Қазақстандағы бұрынғы ар-ождан тұтқындары сұхбаттарымен қоса ішкі заң 
құжаттарының сараптамасы бұрынғы ар-ождан тұтқындарына өтемақы алу құқығын тікелей бұзатын заң 
мен тәжірибедегі кемшіліктерді көрсетеді.

АР-ОЖДАН ТҰТҚЫНДАРЫ 

Ар-ождан тұтқыны – бұл саяси, діни немесе басқа нанымдары үшін не этникалық тегі, жынысы, 
жыныстық бағдары, түр-түсі, тілі, ұлттық немесе әлеуметтік тегі, экономикалық жағдайы, туған жері әлде 
басқа да мәртебесіне қарай ұсталып, зорлық-зомбылық жасамаған және оны насихаттамаған адам. 

Осы баяндамада «бұрынғы ар-ождан тұтқыны» термині қамауда ұстау кезінде ар-ождан тұтқыны болып, 
кейін қамаудан босатылған адамды сипаттау үшін қолданылады.

What is Owed
Freedom Now 03Freedom Now01



Қазақстан адам құқықтары жөніндегі халықаралық заңнаманың бұзылуына толық өтемақы беру 
міндеттемесін жүктейтін адам құқықтары жөніндегі халықаралық шарттарға қатысушы болып табылады. 
Қазақстанның адам құқықтары саласындағы халықаралық міндеттемелерінің негізгі қайнар көзі 
мемлекеттің шарттар бойынша міндеттемелері болып табылады, оның ішінде Азаматтық және саяси 
құқықтар туралы Халықаралық Пакт («АСҚХП»). Бұл пакт Қазақстаннан жүріп-тұру, діни сенім, сөз 
бостандығы, бейбіт жиналу, бірлесу бостандықтарына ие болу, саяси қатысу құқықтарын қорғауды талап 
етеді. АСҚХП шеңберінде азаматтық немесе саяси құқықтарын жүзеге асырғаны үшін жеке тұлғаларды 
бас бостандығынан айыру адам құқықтарын бұзу болып табылады деген қағида анық көрсетілген. 
АСҚХП сондай-ақ заңдарды кемсітушілікпен қолдануға, негізсіз тұтқындау мен қамауда ұстау және 
азаптауға, ар-ождан тұтқындары істерінде жиі туындайтын барлық адам құқықтары мәселелеріне тыйым 
салады.

Халықаралық құқықты бұзғаны үшін өтемақы алу құқығы халықаралық құқықтың бұрыннан келе жатқан 
нормасы болып табылады және бұл құқық халықаралық адам құқықтары құқығымен қорғалады. Бұл 
құқық халықаралық құқықтың көптеген көздерінен, соның ішінде шарттар мен халықаралық құқықтың 
жалпы ұстамдарынан туындайды.
  
Толық өтемақы төлеу міндеттемесі өтемақыны талап ету, қалпына келтіру, оңалту, қанағаттандыру және 
қайталамау кепілдіктерін қамтитынын мемлекеттер де, халықаралық адам құқықтарын қорғау органдары 
да мойындады. Тиісінше, халықаралық адам құқықтары заңнамасын бұзу болып табылатын саяси 
себептермен ұстау жағдайында Қазақстан үкіметі қажет болған жағдайда, қалпына келтіру ретінде 
жәбірленуші алған жарақаттарына ақшалай өтемақы беру, медициналық немесе әлеуметтік қызметтерді 
көрсету арқылы оңалту, мемлекет атынан құқыққа қайшы әрекетті мойындау арқылы қанағаттандыруға 
міндетті және осыған ұқсас бұзушылықтардың болмайтынына кепілдік береді.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨТЕМАҚЫ 
ТӨЛЕУ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
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Қазақстан заңнамасы бұрынғы тұтқындарды ұстаудың кейбір жағынан заңсыз деп танылған кезде 
мемлекет оларға өтемақы төлеуді қарастырады. Қолданыстағы Қазақстанның заңнамасы бес құқық 
саласы бойынша ақтау құқығын белгілейді. Құқықтық шеңбер қолдану аясы мен оңалту түріне қарай әр 
түрлі болады. Ақтау негіздері құқық саласына қарай төмендегідей үш түрлі санатқа бөлінеді:

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 37 және 38-баптарына сәйкес құрылған бұл санат, ең алдымен, 
қылмыстық қудалауға қатысты заңсыздыққа ұшыраған адамдарға қатысты. Бұл санат ақталған немесе 
күдікті, айыпталған әлде сотталған, бірақ келесі негіздер бойынша кінәсіз деп табылған адамдарды 
қамтиды: (1) қылмыстың болмауы, (2) қылмыс құрамы дәлелденбесе, (3) осындай қылмыстар бойынша 
талап етілетін жәбірленушінің шағымы жоқ болса, (4) заң қылмыстың күшін жойса, (5) Конституциялық 
Кеңес қылмысты конституциялық емес деп таныса немесе (6) бұл мәселе бұрын түпкілікті қаралған 
болса. 

Әкімшілік кодекстің 677 және 678-баптарына сәйкес, бұл санатқа әкімшілік жауапкершілікке заңсыз 
тартылған немесе заңсыз әкімшілік іс жүргізу барысында заңсыз ұсталған, қамауға алынған әлде 
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдар жатады. Бұл санатқа қауіпті 
жағдайда ұсталған немесе әкімшілік қамауға қатысты қатыгездікке ұшыраған адамдар да кіреді.

«Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы» Заңмен құрылған бұл санатқа бұрынғы КСРО 
аумағында саяси қуғын-сүргін құрбаны болғанын дәлелдей алатын Қазақстан азаматтары кіреді. Бұл 
санатқа жатқызу үшін сот бастапқы қылмыстық үкімнің негізсіз екені туралы қорытынды шығарып, кәдімгі 
заңсыз сот талқылауы сияқты жеке тұлғаны барлық айыптар бойынша ақтауы тиіс.

Қылмыстық кодекстің 146-бабы бойынша құрылған бұл санатқа белгілі бір қылмыстардың құрбаны 
болған адамдар кіреді. Ар-ождан тұтқындары болған жәбірленушілерге өтемақы қоры азаптау немесе 
қатыгездікке ұшыраған адамдарға өтемақы төлейді.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АҚТАУ ЖƏНЕ 
ӨТЕМАҚЫНЫ ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚҰҚЫҚ
ШЕҢБЕРІ

Қылмыстық кодекстегі ақтау

Әкімшілік кодекстегі ақтау

Кеңес заманындағы ақтау

Қылмыстан зардап шеккендер қоры



KҚазақстанның қазіргі ақтау бағдарламасы заңсыз қамауда ұсталған құрбандарда ақтауды толық 
қамтамасыз ететіндей құрылмаған, соның салдарынан құрылым өтемақы бойынша халықаралық 
стандарттарға сәйкес келмейді.

Бұрынғы ар-ождан тұтқындардың көпшілігі жазасын өтеп, бостандыққа шыққандықтан, олар отандық 
заңнама тұрғысынан қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп есептелуде, Қазақстан заңнамасы оларды 
ақтаудан үзілді-кесілді алып тастайды. Қазіргі заңнамаға сәйкес заңсыз қылмыстық және әкімшілік 
қудалағаны үшін ақтаудың негізгі түрлеріне жүгінуге құқылы болу үшін ақтау не соттылықты жою қажет. 
Алайда, сотталған адам соттылығы туралы ішкі ең жоғарғы сотқа шағымдану арқылы ішкі қорғау 
құралдарын тауысқан жағдайда жаңадан ашылған ақтау негіздері бар екенін дәлелдей алмаса, сот ашып, 
өз ісін қайта қарауға құқығы жоқ. Бас прокурордың істі қайта қарау туралы өтінішхат беруі сияқты істерді 
қайта қараудың басқа жолдары бар болса да, бұл жолдар ерікті болып табылады және жәбірленушілерге 
істі қайта ашуға толық құқық бермейді. Расында да, бұрынғы ар-ождан тұтқындардың көпшілігі Бас 
прокурорға өтініш жібергенмен, істері қайта қаралмай жатыр.

Бұрынғы саяси тұтқындар өз істерін қайта ашуға мүмкіндігі болса да, Қазақстанның қылмыстық іс жүргізу 
жүйесі тұтқындар соттылығын жоюға жол бермейтін қосымша процессуалдық кедергілер қояды. 
Мысалы, біреуді шартты түрде мерзімінен бұрын босату немесе үкіметтің рақымшылық жасау алдында 
кінәсін мойындауға мәжбүрлеу тәжірибесі бұрынғы ар-ождан тұтқындарын ақтаудан бас тарту үшін 
қолданылады. Қазақстан заңнамасына сәйкес, «өз еркімен кінәсін мойындағандардың» Қылмыстық іс 
жүргізу кодексінің де, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің де ақтау ережелеріне сәйкес 
заңсыз жауапкершілікке тартылғаны үшін ақталуға құқығы жоқ. Осылай кінәсін мойындау өзгеріссіз 
қалдырылғандықтан, үкімет өз кінәсін мойындауға қол қою үшін қысымға ұшыраған бұрынғы 
тұтқындарды (тіпті сотталушы жеңілірек жазаға айырбас ретінде мойындауға келіскен болса да) «өз 
еркімен өз кінәсін мойындады» деп санайды, бұл ақталудың ықтималдығын жоққа шығарады. 

Сирек жағдайда ақтауға жататын болса, өтемақы ретінде үкіметтің төлейтін сомасы көбінесе келтірілген 
залал сомасынан әлдеқайда аз болады. Мысалы, азаптаудың құрбаны болған Расим Байрамовтың елеулі 
ісінде Қостанай облыстық полиция департаменті ұзақ уақыт бойы азаптағаны үшін Қазақстанның 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АҚТАЛУ
ҚҰҚЫҒЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
ТƏЖІРИБЕСІ

Осы ережелердің аясына жататын ар-ождан тұтқындары Қазақстан заңнамасына сәйкес үкіметтен 
өтемақы талап етеді. Жоғарыда аталған санаттар бойынша ақтаудың басқа ықтимал негіздері (мысалы, 
рақымшылық жасау, кешірім жасау немесе жазаны жеңілдету) тұлғаларға ақталуға мүмкіндік бермейді.



Қазақстан үкіметінің бұрынғы ар-ождан тұтқындарын оңалту мұқтаждарын қанағаттандырмауы үкіметтің 
ар-ождан тұтқындарын босатқаннан кейін де олардың адам құқықтарының бұзылғаны үшін толық 
өтемақы төлеу жөніндегі халықаралық міндеттемелерін орындамайтынның дәлелі. Дегенмен, бұрынғы 
ар-ождан тұтқындардың үкіметтің халықаралық міндеттемелері бойынша талап етілетін өтемақыға қол 
жеткізуін қамтамасыз ету үшін Қазақстан өз заңнамасы мен тәжірибесіне бірнеше жақсартулар енгізе 
алады.

Маңызды құқықтық реформалар тұрғысынан Қазақстанға төменде аталған реформаларды заңға 
қабылдауды ұсынамыз.

РЕФОРМА ЖАСАУ ҰСЫНЫСЫ
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Азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес өтемақы талап ету бойынша ұзаққа созылған процестің 
нәтижесінде өтемақы ретінде талап етілген ақшалай сомасының 0,1 пайызығана тағайындалды. 
Ақталу санаттарының шектеулі көлемін және сот процесін бастауға үлкен процессуалдық кедергілерді 
ескере отырып, көптеген ар-ождан тұтқындары Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес ақталу 
құқығын үзілді-кесілді пайдалана алмайды.

Қазақстанда бостандыққа шыққаннан кейін сотталғандарға медициналық, тұрғын үй және әлеуметтік 
қолдаудың басқа түрлеріне арналған қызметтерді қолдаса да, бұрынғы ар-ождан тұтқындары бұл 
мемлекеттік қызметтерді алу қиын, тіпті мүмкін емес деп есептейді. Баяндаманы дайындау барысында 
жүргізілген зерттеулер шеңберінде бұрынғы он бір қазақстандық ар-ождан тұтқындарының сұхбаттары 
олардың Қазақстанның қолданыстағы оңалту жүйесі қанағаттандырылмайтын оңалтуға байланысты 
көптеген мұқтаждары бар екенін көрсетті. Сұхбаттар көрсеткендей, бас бостандығынан айыру жұмысын, 
бизнесінен жоғалту, мүлік тәркіленуі, оның бүлінуі, азаптау мен қатыгездік, медициналық, сот 
шығындары, сондай-ақ түрмеге бару шығындары сияқты айтарлықтай қаржылық шығын келтірді. Оның 
үстіне, босатылғаннан кейін қайта жұмысқа орналасу сұхбат алушылардың біреуінен басқасының бәріне 
қиын болды, ал сұхбаттасқандардың 10-ы жұмысқа орналасу жалғасып келе жатқан мәселе екенін айтты.
Қазақстандық сұхбаттасушылардың басым көпшілігі түрмеде отыруына байланысты тұрақты 
медициналық немесе психологиялық емделуге мұқтаж екенін айтады. Дегенмен, сұхбаттасушының 
ешқайсысы, оның ішінде өтемақы алуға заңды құқығы барлар босатылғаннан кейін кез келген 
мемлекеттік медициналық немесе психологиялық қолдауға қол жеткізе алмайтынын хабарлады. 
Бірнеше сұхбат берушілер соттан кейінгі оңалту мемлекеттік бағдарламасы бойынша медициналық 
қызметке жүгінгенін атап өтті, бірақ ешқайсысы осы бағдарламалар бойынша медициналық көмекке қол 
жеткізе алмағанын хабарлады.



Қазақстан басшылыққа алынатын «ар-ождан тұтқыны» ұғымын заңнама мен саясатта пайдаланбайды, 
бұл ар-ождан тұтқындарының оңалту құқықтарын одан әрі елеусіз қалдыруға ықпал етеді. Қазақстан 
азаматтық және саяси құқықтарын жүзеге асырғаны үшін қамауға алынған адамдарды ақтауды 
қамтамасыз етуге қатысты терминді қолдану тәжірибесін жүзеге асыруы керек.

Ар-ождан тұтқынын» құқықтық базаға және саяси диалогқа енгізу

Қазақстан ар-ождан тұтқындарына қатысты кемсітушілікпен қолданылуы мүмкін қылмыстық, әкімшілік 
кодексінің анық емес және асыра шектеу, мысалы, кейбір жалған ақпарат тарату туралы заңдарды 
немесе экстремизмге қарсы нормаларды жою керек.

Қылмыстық кодекстің тым кең және шын мәнінде кемсітетін 
ережелерін пайдалануды тоқтату

Қазақстан ар-ождан тұтқындарының жалпы, заңды күші бар, жәбірленушінің кінәні мойындауға 
байланысты емес ақталу құқығына кепілдік беретін ережелерді қосуы керек. Ақталу құқығын 
жәбірленушілер бірнеше түрде, соның ішінде қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс жүргізуде жүзеге 
асыруын қамтамасыз ету.

Жалпы «Оңалту құқығына» кепілдік беру
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Қазақстан мерзімінен бұрын босату үшін кінәні мойындауды талап ету тәжірибесін тоқтатуы керек. Оның 
орнына, қамауда болған кезде қылмыстың қайталану ықтималдығы мен мінез-құлқына байланысты 
факторлар бойынша шартты босату.

Шартты түрде босату, рақымшылық немесе кешірім жасау үшін кінәні мойындауды тоқтату

Қазақстан экстремизмге байланысты қылмыстар үшін сотталған адамдарды қаржылық қара тізімге енгізу 
тәжірибесін тоқтатуы керек. Сонымен қатар, Қазақстан ауыр әкімшілік тәртіп жеке тұлғаларды қаржылық 
қызмет көрсетуден іс жүзінде шеттетпеуге кепілдік беріп, бұрынғы тұтқындарға, соның ішінде ар-ождан 
тұтқындарына қаржылық қызметке қол жеткізуін қамтамасыз ету тиіс. 

Қаржылық қара тізімге енгізу тәжірибесін тоқтату

Қазақстанда күштеп мойындату мәселесі бар. Мәжбүрлеп кінәсін мойындатуға жол бермеу ар-ождан 
тұтқындарының ақтау рәсіміне қол жеткізуде кездесетін қосымша кедергіні жояды. Қазақстан 
күдіктілерден тәуелсіз қорғаушы қатысуынсыз жауап алуға тыйым салу, кінәсін мойындауға қол 
қойғанның өз тілінде берілуін қамтамасыз ету, күдіктілер сотқа дейінгі тергеуде болған азаптау мен 
қатыгездік туралы барлық хабарламаларды тергеу және қудалау сияқты күштеп мойындатудан 
қорғайтын іс-шараларды қабылдауы керек.

Мәжбүрлеп мойындатуға қарсы қауіпсіздік шараларын жақсарту



Іс жүргізу реформаларға қатысты Қазақстанға ақтау рәсімі жүзеге асырылуына мынадай өзгерістер 
енгізуді ұсынамыз.

Азаматтық соттардың қылмыстық сот үкімі бар мәселелерді қарауына кедергі келтіретін Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 76-бабы, 3-тармағына өзгертулер енгізіп, азаматтық соттарда қылмыстық сот ісін 
жүргізу мәртебесіне қарамастан ақтау істерін қарауға рұқсат беру. Қылмыстық процесс азаматтық ақтау 
ісіне преюдиция болмауын қамтамасыз ету.

Алдын ала ақтаусыз азаматтық оңалту туралы талап қоюға рұқсат беру

Бұрынғы тұтқындарға жаңа ашылған мән-жайдан басқа негіздер бойынша қылмыстық істерді қайта 
бастау құқығын беру керек, мысалы, егер бұрынғы тұтқын қудалаудың саяси астары бар, кемсітушілікпен 
айыптау және жеке тұлғаның ұсталуы адам құқықтарын бұзу болып табылады деген халықаралық адам 
құқықтары жөніндегі трибуналдың шешімі болса. 

Қылмыстық істерді қайта ашу құқығын кеңейту

Қазақстанда жеке тұлғалардың мерзімнен бұрын босату шарты ретінде немесе мәжбүрлеу жағдайында 
қол қойылған кінәсін мойындауын заңды түрде жарамсыз деп тануға мүмкіндік беретін рәсімдерді енгізу 
қажет. Балама ретінде, мұндай рұқсатты болашақтағы кез келген сот процестерінен, әсіресе ақталуға 
қатысты істерден анық алып тастайтын дәлелдемелік ережелер енгізу керек. 

Кінәлі деп тапқан сот үкімін кері қайтару процесін енгізу

Қылмыстық процестің барлық құжаттарының көшірмелері күдіктілер, айыпталушылар, сотталғандар мен 
олардың отбасыларына оңай қолжетімді болуы тиіс. Сонымен қатар, қамауға алынған адамға қатысты 
барлық жазбалар ұсталу мерзімі ішінде сақталып, оның өтініші бойынша өзіне қолжетімді болуы керек. 
Халықаралық адам құқықтарын қорғау органдары заңсыз ұстаған деп танылған тұлғаларға қатысты 
жазбалар тұрақты түрде сақталу тиіс.

Бұрынғы ар-ождан тұтқындарына қатысты жазбалардың сақталуын қамтамасыз ету

Қара тізім жалғаса беретін болса, Қазақстан қара тізімге енгізуге шағымданудың тікелей заңды 
құралдарын ұсынуы керек. Үкімет қара тізімге енгізу тәжірибесінің нақты стандарттарын жасап, 
жариялауы керек, заңсыз қамауға алынған адамдар үшін одан шығу жолдарын қамтамасыз етуі керек. 
Жеке тұлғаларды қара тізімге енгізудің кез келген стандарттары, егер мұндай қызметтерге рұқсат етілсе, 
қара тізімге енгізілген адамның қоғамдық тәртіпке төндіретін қауіпі туралы нақты фактілерге қатысты 
екеніне көз жеткізілу тиіс. Қара тізімге енгізу туралы кез келген жазбаға нақты заңды процесс арқылы 
шағымдануға болатынына көз жеткізіп, қара тізімге енгізілген адамдардың сол тізімге енгізуге себеп 
болған бастапқы жағдай не елге төнген экстремизм қаупі өзгерген жағдайда қара тізімге енгізуге қайта 
шағымдану құқығын сақтауды қамтамасыз ету керек. 

Қара тізімге енгізуге шағымдану рәсімдерін бекіту
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1 Мысалы, БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі комиссиясы, Жазасыздықпен күресу арқылы адам құқықтарын қорғау және көтермелеу ұстамдарының жаңартылған жинағын қараңыз, UN Doc. 

E/CN.4/2005/102/Add.1, Prin. 34 (1997 ж. қабылданып, 2005 ж. жаңартылған), мына сілтемеден табуға болады: www.undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1; БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі 

комиссиясы, Адам құқықтары туралы халықаралық құқықты өрескел бұзудан және халықаралық гуманитарлық құқықты өрескел бұзудан зардап шеккендердің құқықтарын қорғау және 

өтемақы алу құқығының негізгі принциптері мен нұсқаулары, 2005/35-резолюциясы, мына сілтемеден табуға болады: 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation; БҰҰ-ның Адам құқықтары Комитеті, No. 31-Жалпы комментарий, Пактіге 

қатысушы мемлекеттерге жүктелетін жалпы құқықтық міндеттеменің сипаты, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004, para. 16 («тиімді қорғау құралы» құқығы өтемақы алу құқығын қамтамасыз етеді, оның 

ішінде «реституция, оңалту және қанағаттандыру шаралары, мысалы, көпшіліктің кешірім сұрауы, көпшілік алдында еске алу, қайталанбау кепілдіктері және тиісті заңдар мен тәжірибелерді 

өзгерту, сондай-ақ адам құқықтарын бұзуға кінәлілерді жауапқа тарту».); НКЖК Комитеті осы шеңберді S.A. v. Denmark  ісінде қабылдады, БҰҰ-ның нәсілдік кемсітушіліктің барлық түрлерін 

жою жөніндегі Комитеті, UN Doc. CERD/C/97/D/58/2016, para. 7.8 (Feb. 6, 2019), мына сілтемеден табуға болады: www.undocs.org/CERD/C/97/D/58/2016; БҰҰ-ның Экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени құқықтар жөніндегі комитеті, No. 20-Жалпы комментарийі, UN Doc. E/C.12/GC/20, para. 40 (2009 ж. 2 шілде), мына сілтемеден табуға болады:  www.undocs.org/E/C.12/GC/20; БҰҰ-ның 

әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою жөніндегі комитеті, No. 38-Жалпы комментарийі: Жаһандық көші-қон контекстіндегі әйелдер мен қыздардың адам саудасы, UN Doc. CEDAW/C/GC/38, 

para. 43 (2020 ж. 5 қараша), мына сілтемеден табуға болады:  www.undocs.org/CEDAW/C/GC/38; Азаптауға қарсы БҰҰ Комитеті, No. 4-Жалпы комментарийі: Конвенцияның 3-бабын 22-бабы 

мәнінде жүзеге асыру туралы, UN Doc. CAT/C/GC/4, para. 21 (2018 ж. 4 қыркүйек), мына сілтемеден табуға болады:  www.undocs.org/CAT/C/GC/4; Бала құқықтары жөніндегі БҰҰҰ Комитеті, No. 

25-Жалпы комментарийі: Сандық аяға қатысты балалар құқықтары туралы, UN Doc. CRC/C/GC/25, paras. 46 (2021 ж. 2 наурыз), мына сілтемеден табуға болады: www.undocs.org/CRC/C/GC/25; 

Дегенмен, екі келісімдік орган өздерінің құқықтық басылымдарында бұл шеңберді әлі қабылдаған жоқ, атап айтқанда еңбекші мигранттар туралы Конвенция мен Мүгедектер туралы 

Конвенция бойынша келісімдік органдары.
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Жоғарыда аталған реформалар бойынша ұсыныстарды қабылдау және тиімді жүзеге асыру Қазақстанды 
бұрынғы ар-ождан тұтқындарының адам құқықтарының бұзылуын толық өтеу бойынша халықаралық 
міндеттемелеріне сәйкестендіру процесін бастайды. Қосымша шаралар қабылданбайынша, ар-ождан 
тұтқындарына қатысты адам құқықтарының бұзылуы және олардың отбасыларына тигізетін кері әсері 
түрмеден босатылғаннан кейін де ұзаққа созылады. Толық оңалтусыз бұрынғы ар-ождан тұтқындарына 
қатысты өткен қателіктерді түзету жұмысы аяқталмайды.

Қазақстандағы бұрынғы ар-ождан тұтқындарының сұхбаттарымен үйлестіре отырып, ішкі заңнамалық 
базаны талдауымыз бұрынғы ар-ождан тұтқындарына өтемақы алу құқығының бұзылуына тікелей ықпал 
еткен заң мен тәжірибедегі кемшіліктерді көрсетеді. Қазақстандағы қазіргі оңалту жүйесі мен тәжірибесі 
үкіметтің халықаралық міндеттемелеріне сәйкес келмейді деген қорытындыға келдік. 

Құқықтық және процессуалдық реформаларға қоса Қазақстан ар-ождан тұтқындарына олардың 
құқықтарын бұзу арқылы келтірілген зиянды мойындау және халықаралық міндеттемелеріне сәйкес 
өтемақы төлейтінін қамтамасыз ету үшін неғұрлым жүйелі өзгерістер қажет. Біз Қазақстанға саяси 
тұтқындардың ақталуға жататындығын тексеру және бұрынғы ар-ождан тұтқындарының толық ақталуын 
қамтамасыз ету үшін тәуелсіз ақтау рәсімін енгізуді ұсынамыз. Мұндай рәсімді енгізу кеңестік дәуірдегі 
қуғын-сүргінге қатысты ақтау үшін қазіргі уақытта қолданылып жүрген үлгіге оңай бейімдеуге болады. 
Мұндай модельді қазіргі заманғы саяси тұтқындарды оңалту мұқтаждарын қанағаттандыру үшін қолдану 
аясы мен өтемақы көлеміне қарай кеңейту қажет.

Осындай кез келген рәсім бұрынғы саяси тұтқындардың істерін бағалауға және олардың жеке өтемақы 
мен оңалту мұқтаждарын анықтауға жауапты болуы керек; бұрынғы сотталғандардан немесе олардың 
заңды өкілдерінен ар-ождан тұтқыны туралы болжамды іс туралы ақпарат алуға; қылмыстық айыпты 
қайта қарау және жәбірленушінің ақталуға жататындығын бағалау үшін қылмыстық істі қайта қозғау 
туралы сотқа өтінішхат беруге құқылы болуды; және ар-ождан тұтқындарына қатысты БҰҰ-ның келісімдік 
органының пікірлерін қарап, орындауды ұсынамыз.


