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1. КІРІСПЕ 

 
Авторитарлық Қазақстанда азаматтық қоғам өкілдері қоғамдық және құқық қорғау қызметі, бейбіт 
наразылық акцияларына қатысқандары және әлеуметтік желілерде билікті сынағандары үшін негізсіз 
ұстауларға, қылмыстық қудалауларға, түрмеге жабылуға және азаптауларға ұшырайды. 

Коронавирустық пандемияның атын жамылып, Қазақстан билігі саяси қуғын-сүргінді одан әрі 
күшейтті. Қазақстанда, ең алдымен, бейбіт митингілерге қатысушылардың есебінен саяси қуғын-
сүргінге ұшырағандардың жалпы саны өсуде. Соңғы 2,5 жылда Қазақстанның әр аймағынан 7000-
нан астам бейбіт наразылық білдірушілер биліктің күштік негізсіз ұстауларына ұшырады. 

Қорғау тарабының қатысуынсыз қабылданған соттың құпия шешімдерінің көмегімен билік 
«Қазақстанның Демократиялық Таңдау» (ҚДТ) және «Көше партиясының» бейбіт оппозициялық 
қозғалыстарын «экстремистік» деп таныды. Тыйым салынған кезде бұл қозғалыстар өздерінің 
Telegram чаттарында 277 000-нан астам адамды біріктірді. ҚДТ және Коше партиясына тыйым салу 
туралы шешімге сілтеме жасай отырып, билік өзіне жағымсыз оппозиция белсенділері мен құқық 
қорғаушыларын жаппай қудалауды жалғастыруда. 

Оппозициялық белсенділерді «ҚДТ және «Көше партиясының» идеяларын құптады», «әрекет 
етуші биліктің беделін түсірді» және «биліктің теріс образын қалыптастырды» деген айыппен 
түрмеге жабуда және қатал қатыгездікке ұшыратуда. Шындығында билік, басқаша ойлауды 
«экстремизммен» теңестірді. Қазақстан БҰҰ органдарының саяси тұтқындарды босату және/немесе 
оларды ақтау туралы шешімдерін орындамайды. Осы есептің тақырыбы болып табылатын адам 
құқықтарының мәселелері 2-бөлімде толығырақ келтірілген. 

4 және 5 бөлімдерде 2020 жылдың ақпан-мамыр айларында құқық қорғау органдарының заңсыз 
әрекеттері мен саяси қуғын-сүргінінен қайтыс болған оппозициялық белсенділер Дулат Ағаділ, 
Аманбике Хайролла және Серік Оразовтың кейстері туралы айтылады. Фактілер бұл жағдайларды 
саяси өлтіру ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Әрі қарай, келесі бөлімдерде бейбіт жиналыстарға 
қатысқаны, әлеуметтік желілерде билік органдарын сынағаны, азаматтық және құқық қорғау 
қызметтері үшін белсенділерді қудалауларға қатысты нақты жағдайлардағы қылмыскерлердің рөлін 
қарастырамыз.  

Осы есепте дербес санкциялар енгізуге негіз болатын, 2019 жылдың қыркүйегінен 2020  жылдың 
қазан айы аралығында Қазақстанның лауазымды тұлғаларымен жасалған қылмыс фактілерін 
қарастырамыз. Бұл жағдайлар АҚШ-тағы және Ұлыбританияның жеке санкциялар туралы заңдарына 
сәйкес халықаралық деп танылған адам құқықтарын өрескел бұзушылық түрлеріне сәйкес 
қарастыруға болады, атап айтқанда: 

- АҚШ заңнамасы: Executive Order 13818  (активтеріне, мүліктеріне, банктегі есепшоттарына тыйым 
салуды көздейді) және Section 7031(c) SFOPS1 (визалық шектеулерді қарастырады) бөлімдерімен 
жаңғыртылған the Global Magnitsky Act of 2016 заңы. 

- Ұлыбритания заңнамасы: 2020 жылдың 06 шілдесінде күшіне енген the Global Human Rights 
Sanctions Regulations 2020 заңының2 1-бөлімінің 4-тармағы және 2-бөлімінің 6-тармағы. 

Біз осы заңнамалық актілер шеңберінде келесі заң бұзушылықтарды қарастыруға шақырамыз: 

 
1 the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2020  
2 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents/made 
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1. Саяси кісі өлтіру сипатына ие оппозиция белсенділерінің өлімі, сондай-ақ осы қылмыстарды 
ашық шынайы тергемеу және биліктің қылмыс іздерін жасыруға тырысуы. Саяси өлтіру 
қоғамдық немесе саяси қайраткерді өзі қатысатын әлеуметтік топтың мүшелерін (мысалы, 
саяси оппозицияны) қорқыту мақсатында, сондай-ақ өзінің қоғамдық немесе саяси қызметі 
үшін кек алу мақсатында өлтіру әрекеті ретінде қарастырылады. Саяси өлтіру - авторитарлық 
мемлекеттің азаматтық қоғам мен оппозиция өкілдеріне қарсы жүйелі саяси қуғын-сүргін және 
репрессиялық саясатының нәтижесі. 

2. Азаптау және қатыгездік, азаптау фактілерін жасыру және азаптаушыларды жасыру. Біздің 
азаптау мен қатыгездік туралы анықтамамыз БҰҰ Бас Ассамблеясы құрған БҰҰ-ның азаптау 
құрбандары үшін ерікті қорының әдістемесі мен түсіндірмелеріне негізделген3. 

Американдық  Section (c) SFOPS 70314 бөлімі бойынша қаралуы мүмкін бұзушылықтар (визалық 
шектеулер - визаны қайтару немесе виза ала алмау): 

3. Бейбіт жиналыстардың белсенділері мен қатысушыларын негізсіз ұстаулар (қатал күш қолдану, 
ұрып-соғу, тұншықтыру тәсілдерін қолдану арқылы). Көптеген жағдайларда ұстаулар 
процессуалды нормаларды өрескел бұзумен ерекшеленетін белгілері жоқ адамдармен 
жүргізілді, бұл ұрлауға көбірек ұқсайды. 

4. Жауап алу үшін заңсыз және дұрыс рәсімделмеген шақыртулар, сондай-ақ саяси көзқарастары 
туралы адвокаттарсыз, қоқан-лоққы мен психологиялық қысым қолданыла отырып, көп 
сағаттық жауаптар алулар, ал кейбір жағдайларда - ассыз, сусыз және дәретханаға баруға тиым 
салынған. 

5. Бейбіт жиналыстарға қатысқаны үшін, полиция бөлімшелерінде заңсыз жабық есік 
жағдайындағы 5 минуттық соттар, саяси астары бар қамауға алулар және айыппұлдар салу. 

6. Азаматтық және адам құқықтары саласындағы іс-әрекеттері үшін қолдан жасалған қылмыстық 
айыптаулар, сондай-ақ, саяси себептермен бас бостандығынан айыру секілді бостандық 
құқығын өрескел бұзушылықтар. 

7. Оппозиция белсенділерінің тұрғылықты жерінде тінтулер жүргізу; аңду, қысым көрсету, 
қорқыту, белсенділер мен олардың туыстарының көзін құрту қаупін төндіру. 

Жоғарыда аталған қылмыстар үшін құқық қорғау органдарының бірде-бір қызметкері көптеген 
дәлелдемелер болғанымен және істердің кең қоғамдық резонансына ие болғанына қарамастан 
жазаланған жоқ. Фактілер құқық қорғау органдары тарапынан жасалған қылмыстарды және 
кінәлілерді жасыру биліктің мақсатты саясатына нұсқайды. 

2020 жылдың 03 қыркүйегінде «Ашық диалог» қорының «Режим малайлары» атты алдыңғы есебі 
жарияланды5. 2020 жылдың 22 қыркүйегінде біз осы есептің жалғасы мен кеңейтілген нұсқасын 
жарияладық6. Осыдан кейін бізге тәртіп бұзушылардың жаңа жеке деректері, атап айтқанда, төлқұжат 
нөмірлері, мекен-жайлары, туған күндері түсе бастады. Кейбір жағдайларда мұндай деректерді 
қылмыскерлердің қылмыстарымен келіспейтін туған-туыстары немесе достары жібереді, ал басқа 
жағдайларда - тиісті ақпаратқа ие қамқор адамдар жібереді. Сонымен қатар, әлеуметтік желілердің 
көмегімен құқық бұзушылардың отбасылық байланыстарын анықтауға, олардың фотосуреттерін 
немесе туған күндерін алуға мүмкіндік туды. Біз тәртіп бұзушылардың мәліметтері мен олардың 

 
3 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Documentation.aspx 
4 the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2020 
5 https://ru.odfoundation.eu/a/9457,slugi-rezhima-kto-presleduet-mirnyh-protestujushchih-v-kazahstane/  
6 https://ru.odfoundation.eu/a/31457,slugi-rezhima-sankcionnyj-spisok-lic-otvetstvennyh-za-narushenija-prav-cheloveka-v-kazahstane/  
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қылмыстық әрекеттері туралы ақпаратты жинауды Instagram-дағы regimeservants  аккаунтында7, 
сондай-ақ арнайы құрылған Telegram ботында ұйымдастырдық8. Ақпаратты әр түрлі ақпарат 
көздерінен ала отырып, біз оны өңдеп, бір стандарт бойынша бірыңғайлаймыз.  

Қор есептің жаңартылған нұсқасын ұсынады, онда кейбір құқық бұзушылардың жаңа деректері 
қосылған. Осы жеке деректерді жариялау қоғамның мүддесінен, азаптау құрбандарын қорғау, саяси 
өлтірулердің және заңсыз қамауға алулар мен саяси репрессиялардың алдын-алу қажеттілігінен 
туындайды. Бұл механизм адам құқығын бұзушыларды дәл анықтауға ықпал етеді, санкциялар 
рәсімдерін қоса алғанда, визалық шектеулер қоюға, сонымен қатар жазасыз қалуды тоқтату 
құралдарының бірі. 

Біз осы есепте көрсетілген ақпараттар тек АҚШ және Ұлыбритания үкіметтері ғана емес, сонымен 
қатар Канада, Эстония, Латвия және Литва құзыретті органдары өздерінің жаһандық Магнитский 
Заңына сәйкес өздерінің санкциялар туралы заңнамасына сәйкес қарастыру тақырыбы болсын деуге 
шақырамыз. Болашақта бұл ақпарат Магнитский заңының аналогтарын жасап жатқан Швейцария, 
Австралия, Еуропалық Одақ үкіметтері үшін пайдалы болуы мүмкін.  

Бұл құжатта мынадай адамдарға жеке санкциялар қолдану пайдасына фактілер келтірілген: 

• Қызметкерлері адам құқықтарын өрескел бұзатын, қазақстандық мемлекеттік 
органдарының басшылары: Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы және Тұңғыш Президент (Елбасы) 
Нұрсұлтан Назарбаев, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) төрағасы Кәрім Мәсімов, Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Самат Әбіш, Ішкі істер министрі Ерлан 
Тұрғымбаев және Бас прокурор Ғизат Нұрдәулетовке қатысты. Саяси қудалаулар бұйрықтар 
беріп, басшылық етіп отыратындар осылар. 

• 3 бөлімде қатаң сатылас құрылым және шешімдерді қабылдаудың орталықтандырылған 
процессі, олардың ұйымдық құрылым және иерархиясы сипатталған. Демек, ҰҚК, Ішкі істер 
министрлігі, Қауіпсіздік кеңесі және прокуратура басшылары заң бұзушылықтарды 
жасаушыларға тікелей бақылау жасайды және осы басқармалар тарапынан қылмыстар үшін 
жеке жауап береді. Олар бұл қылмыстар туралы біліп қана қоймай, кінәлі адамдардың 
жазаланбауын қамтамасыз етеді. 

• Қылмысқа тікелей немесе жанама қатысы бар қылмыстық бұйрықтарды орындаушылар - 
құқық қорғау органдары департаменттерінің басшыларымен қатар, Ішкі істер министрлігінің, 
ҰҚК қатардағы қызметкерлері, прокурорлар, әкімдіктер, судьялар. Қазақстанның 26 қаласынан 
келген осы адамдардың деректері 6-бөлімде келтірілген. 

Жалпы, бұл есепте 364 адам құқығын бұзушылардың - құқық қорғау органдарының, әкімдіктердің, 
соттардың лауазымдық тұлғалардың аттары аталған. Олардың кейбіреулері 1-қосымшада келтірілген 
жеке тізімге енгізілген. Қосымшада жеке ақпараттары жеткіліксіз бұзушылар тізімі келтірілген және 
оларды азаматтық қоғам өкілдері одан әрі бақылап отырады. 

Есеп  ақпарат пен дәлелдемелер жиналған тек таңдалған жағдайларды қамтиды. Алайда, бұл 
жағдайлар репрессияның жалпы үлгісін және ҰҚК, ішкі істер министрлігі мен прокуратура жұмысының 
жүйелік институционалдық ерекшеліктерін бейнелейді. Бұл органдар іс жүзінде саяси режимді 
қорғау функциясын орындайды және келіспеушіліктермен күресу құралы ретінде қолданылады. 

Заң үстемдігі мен әділ сот төрелігінің болмауына байланысты бейбіт жиналыстар, пікірлер 
бостандығы, ақпарат тарату бостандығы, заңсыз қамаудан қорғау, азаптаулардан қорғау, адвокат 

 
7 https://www.instagram.com/regimeservants/  
8 https://t.me/Slugi_bot  
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құқығы мен әділ сот талқылауы адам құқықтарының өрескел бұзылуы Қазақстанда жазасыз қалып 
отыр. Осылайша, билік ратификацияланған халықаралық келісімдерді - Азаматтық және саяси 
құқықтар туралы халықаралық пактіні және БҰҰ-ның азаптауға қарсы конвенциясын орындамайды. 
Сондай-ақ, бұл әрекеттер ЕО-мен кеңейтілген серіктестік келісіміне, Еуропалық парламенттің 
14.03.2019 жылғы қаулысының ұсыныстарына және ДИАҚБ мен Венеция комиссиясының бейбіт 
жиналыстар бостандығы жөніндегі нұсқаулығына қайшы келеді.  

Жеке санкциялар мұндай бұзушылықтарға демократиялық қоғам жол бермейді деген нақты 
ұстанымды көрсетеді. Осы заңсыз әрекеттерді басқаратын жоғары лауазымды шенеуніктер, сондай-
ақ олардың туыстары дамыған демократиялық елдерде қаржылық есеп-қисаптары мен 
жылжымайтын мүліктері бар, сол жерде сауда-саттық жасайды, іссапарлар мен саяхаттарды жүзеге 
асырады (3-бөлім). Санкциялардың қолданылуы аталған адамдардың беделіне және олардың 
халықаралық қаржы жүйесіндегі жағдайына әсер етеді.  

Жеке санкциялар дипломатиялық қатынаста қосымша күші және бұзушылардың саясаты мен мінез-
құлқын өзгерту үшін тиімді стимул береді. Сонымен бірге жеке санкциялар бұзушыларға тікелей әсер 
етеді және жалпы мемлекетке кері әсерін тигізбейді. Магнитский заңының құралдарын сәтті 
пайдалану адам құқығы мен заңдылықтың ахуалын жақсартуға әкеледі, бұл өз кезегінде аймақтағы 
қауіпсіздікке және демократияға салынған инвестицияларды қорғауда қауіп-қатерді азайтады.  

Есепке Қазақстанның 37 қаласынан келген 1119 саяси қудалау құрбандарының мәліметтері мен 
айғақтарына (олардың атаулары 2-қосымшада көрсетілген), сондай-ақ құжаттар, әкімшілік және 
қылмыстық істер, фото және видео материалдар негіз болды. Сонымен қатар, есепке Qaharman Human 
Rights Foundation қолдауымен, сондай-ақ қазақстандық 405, Veritas және Bostandyq Kz құқық қорғау 
қозғалыстарының қолдауымен жүзеге асырылатын Facebook-тегі #IHaveAChoice 
#ActivistsNotExtremists тобының мониторинг қатысушыларынан алынған ақпараттар кіреді9. 
Қазақстанның әр түрлі қалаларынан 3500-ден астам қатысушыдан тұратын топ ақпарат жинау және 
құрбан болғандарға бейбіт шерулерге қатысқаны үшін көмек көрсету үшін құрылды. 

 

  

 
9 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/  
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2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ ҚУДАЛАУЛАР ЖӘНЕ ЖАППАЙ НЕГІЗСІЗ ҰСТАУЛАР 

 

АҚШ-тың Мемлекеттік департаменті 2019 жылғы адам құқықтары туралы есепте Қазақстанда, 
үкіметтің немесе оның атынан заңсыз немесе ерікті түрде өлтіру сияқты адам құқықтарына қатысты 
мәселелердің бар екендігін атап өтті; үкіметтің немесе оның атынан азаптау; саяси тұтқындар; сот 
тәуелсіздігінің елеулі проблемалары; сөз бостандығы, бұқаралық ақпарат құралдары мен Интернетке 
шектеулер; бейбіт жиналыстар мен бірлестіктер бостандығына құқықтардың елеулі түрде бұзылуы; 
саяси өмірге қатысу құқығын шектеу; сыбайлас жемқорлықтың ауыр әрекеттері; адам саудасы; және 
тәуелсіз кәсіподақтардың қызметіне де тыйым салу мәселелердің бар екендігін атап өтті10. 

2019 жылдың қарашасында БҰҰ-ның әмбебап мерзімді шолу шеңберінде Ұлыбритания Қазақстанға 
заңнаманы жүзеге асыру және жиналыстар мен ассоциациялар еркіндігін қорғау шараларын жүзеге 
асыру жөніндегі ұсыныстарына назар аударды. Британдық делегацияны Қазақстан үкіметі әділ сот 
төрелігін қалай қамтамасыз ететіндігі қызықтырды 11. 

 

Жаппай бейбіт митингілерді қатаң түрде қуып тарату 

Соңғы 2,5 жылда Қазақстанның әр аймақтарында үкіметке қарсы мыңдаған қатысушыларымен бейбіт 
митингтер өтті. Осы уақыт ішінде билік 7000-нан астам бейбіт наразылық білдірушілерді заңсыз 
қамауға алды. Бұл тұтқындардың тізімдерін жинайтын құқық қорғаушылар анықтаған адамдар (атап 
айтқанда, Qaharman, 405, Veritas, Bostandyq Kz құқық қорғау ұйымдары, сондай-ақ Ашық диалог қоры). 
Сондықтан, іс жүзінде ұсталғандар саны одан да көп. Бейбіт шерушілерді мұндай жаппай және негізсіз 
ұстаулар Қазақстан тарихында бұрын-соңды болмаған жағдай 

Атап айтқанда, 2018 жылдың мамырынан 2020 жылдың қыркүйегіне дейін келесі бейбіт митингілер 
өтті, олар қатаң күш қолдану арқылы негізсіз ұстаулармен аяқталды: 

• Соның ішінде, 2018 жылы 10 мамырда азаптауға қарсы және саяси тұтқындарды босату үшін 
бейбіт митингте 180-ден астам қатысушы ұсталды. 

• 2018 жылдың 23 маусымында ақысыз білім беруді қолдау митингісіне қатысқаны үшін 200-ден 
астам адам ұсталды. 

• 2018 жылғы 6 шілдеде несиелік рақымшылықты қолдау митингісін өткізуге жол бермеу үшін 
50-ге жуық адам ұсталды. 

• 2019 жылдың 27 ақпанында демократиялық өзгерістерді, сыбайлас жемқорлықпен күресуді 
және әлеуметтік қауіпсіздікті жақсартуды талап еткені үшін 200-ден астам адам митингілеріде 
ұсталды. 

• 21.03.2019-22.03.2019, 01.05.2019 және 09.05.2019 күндері Астананың Назарбаевтың құрметіне 
Нұр-Сұлтан болып өзгертілуіне қарсы митингтер өткізіліп, саяси қуғын-сүргінді тоқтату және 
кезектен тыс президенттік сайлауға бойкот жариялау талап етілді. Барлығы 400-ден астам 
бейбіт шерушілер ұсталды. 

• 2019 жылғы 9-12 маусымда адамдар президенттік сайлаудағы жүйелік бұрмалауларға қарсы 
бейбіт наразылықтарға шықты. Тек ресми деректерге сүйенсек, шамамен 4000 адам ұсталған. 

 
10 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/  
11 https://www.upr-info.org/en/review/Kazakhstan/Session-34---November-2019  
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• 06.07.2019, 21.09.2019, 26.10.2019 бейбіт наразылықтар қарсаңында және сол күндері 1000-нан 
астам белсенді қамауға алынды. Наразылық білдірушілер президенттік сайлау нәтижелерінің 
күшін жоюды, Назарбаевты биліктен кетіруді талап етті және Қытай экспансиясына қарсы 
болды.   

• Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні қарсаңында және 16.12.2019 жылы билік саяси 
тұтқындарды босатуды талап еткен 110-нан астам белсенділерді ұстады. 

• 2020 жылы 22 ақпанда бейбіт шерушілер Нұрсұлтан Назарбаев пен оның айналасындағыларды 
биліктен кетуге шақырды, демократия мен әділеттіліктің жоқтығына наразылықтарын білдірді. 
220-дан астам белсенді қамауға алынды. 

• 25.02.2020, 27.02.2020 және 01.03.2020 митингілеріне қатысу үшін барлығы кемінде 244 адам 
ұсталды. Наразылық білдірушілер оппозициялық және құқық қорғаушы Дулат Ағаділді саяси 
өлтіруге жауаптыларды жазалауды, режимді өзгертуді және азаптауды тоқтатуды талап етті. 

• 06.06.2020 митингінің қатысушылары коронавирустық инфекцияға қарсы әрекеттер жүргізу 
бойынша тиімсіз мемлекеттік саясатқа наразылық білдірді, пандемия жағдайында әлеуметтік 
кепілдіктерді жақсартуды, саяси қудалауларды тоқтатуды және оппозиционер Дулат Ағаділдің 
өліміне кінәлілерді жазалауды талап етті. Митингіге қатысқаны үшін 300-ден астам адам 
ұсталды. 

• 2020 жылдың жаз бойы «асар» әдісін қолданған белсенділер (қазақ халқының бірлескен тегін 
еңбек дәстүрі) тергеу изоляторында өлтірілген Дулат Ағаділдің отбасына үй салуға көмектесті. 
2020 жылдың 24 шілдесінде үй салудың келесі кезеңі аяқталғаннан кейін бір топ белсенділер 
үйден ауылдың сыртында орналасқан Дулат Ағаділдің қабіріне дейін жаяу барды. 8.08.2020 
жылы марқұмның отбасына арналған үйдің құрылысын аяқтау құрметіне Қазақстанның әр 
аймағынан келген белсенділер Дулат Ағаділді өзі тұрған Талапкер ауылында еске алды. Дулат 
Ағаділді еске алу жиынына қатысқаны үшін кем дегенде 183 адам қуғындалды (ұстау, 
тұтқындау, жауап алу, арнайы қызметтің қысымы), оның ішінде 96 адам әкімшілік қамауға, 38-
і айыппұлға тартылды. Сонымен қатар, қазіргі уақытта оппозицияның кем дегенде 57 
белсендісіне қарсы қылмыстық іс қозғалды. Олар Дулат Ағаділді еске алуға қатысқаны, оның 
отбасына гуманитарлық көмек көрсеткені және ҚДТ мен Көше партиясының бейбіт 
оппозициялық қозғалыстарын қолдағаны үшін қудаланады. Олардың көпшілігіне «ұйым 
экстремистік деп танылғаннан кейін оның қызметіне қатысу» (Қылмыстық кодекстің 405-
бабының 2-бөлігі) бойынша айып тағылды12. 

• 2020 жылы 25 қыркүйекте бейбіт наразылық білдірушілер саяси режимді өзгертуді, әлеуметтік 
көмек төлемін және пандемия жағдайында несиелік рақымшылық жасауды, сондай-ақ негізсіз 
шектеулі карантиндік шаралардың жойылуын талап етті. Билік қайтадан жаппай және заңсыз 
ұстаулар жүргізді. Құқық қорғаушылар 2020 жылғы 25 қыркүйектегі митинг күні ұсталған кем 
дегенде 162 адамды анықтай алды. Митинг қарсаңында билік 16 белсендіні қамауға алды, тағы 
7 адамға айыппұл салынды. 

Осы кезеңде жоғарыда аталған жаппай митингілерден басқа ондаған стихиялы және жергілікті 
акциялар, пикеттер, флешмобтар және интернеттегі наразылық шаралары өтті. 

 
12 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/331944268139383  
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Митингтерді тарату үшін билік полиция қызметкерлерін, полицияның арнайы бөлімшелерін, ішкі 
әскерлерді, сондай-ақ ішкі әскерлердің құрал-жабдықтарын тартты. Сонымен бірге, көп жағдайда 
тәртіп сақшылары идентификациялық белгілері жоқ болып, беттерін жасырған.  

Полицейлер өздерін таныстырудан, жеке куәліктерін көрсетуден және қамауға алу себептерін айтудан 
бас тартты. Олар наразылық білдірушілерді күшпен ұстап алды, қолдарынан бұрады, оларды аяқ-
қолдарынан алып, асфальт бойымен сүйреп полиция фургондарына кіргізді. Сонымен қатар, 
полиция күшпен басып алу мен тұншықтыру тәсілдерін қолданды. Наразылық білдірушілерді 
таяқтармен, жұдырықтармен және аяқтармен ұру, оның ішінде адам қарсылық білдірмеген 
жағдайларда әдейі ұру жағдайлары тіркелді13. 

Бейбіт жиындардың ұрып-соғылған көптеген қатысушылары жарақат алып ауруханаға жатқызылды, 
соның ішінде сүйек сынуы, буын шығуы, көгерулер, гематомалар, мидың зақымдануы бар14.  

Кішкентай балалары бар ата-аналарды, қарт адамдарды және айналасындағыларды полиция 
автобустарына лақтырды15. 2019-2020 жылдардағы наразылық акциялары кезінде ондаған журналист 
қамауға алынды. Наразылық білдірушілерді жаппай ұстау орындарында белгісіз маскадағы 
адамдар («титушки» деп аталатын) пайда болып, белсенділерді тұтқындауға полицияға 
көмектескен, журналистердің жұмысына кедергі келтірген16. Сонымен қатар, тәртіп сақшылары 
«титушкидің» заңсыз әрекеттеріне ешқандай әрекет етпейді. 

Құқық қорғау органдары наразылық білдірушілерді жоспарланған митинг өтетін жерлерге бара 
жатқан жолда ұстады. Бұған қоса, жоспарланған бейбіт наразылық шаралары басталғанға дейін 
биліктің алдын-ала қамауға алуға жүгінуі жүйелі сипатқа ие болды. Наразылықтар қарсаңында және 
сол күні полиция үнемі митингке шығатын белсенділердің үйлерін бақылап отырады. Бұл белсенділер 
ұсталады немесе жауап алуға шақырылады. Жауап алуға шақыру қағаздарын көбіне полиция 
қызметкерлері орындарынан толтырады, бірақ заң бойынша шақыру қағазын тергеуші тиісті түрде 
толтыруы керек. 

Полиция көбінесе ҰҚК қызметкерлерімен бірге жұмыс істейді, олар ойдан шығарылған аты-
жөндерімен әрекет етеді, әрқашан азаматтық киім киеді және көбінесе маска астында беттерін 
жасырады. Митингтер кезінде олар наразылық білдірушілерді тарату процесін бақылайды және 
полицияға қамауға алу туралы нұсқаулық береді. Кейбір «комитет мүшелері» акцияның «бейбіт емес 
сипаттағы» көрінісін қалыптастыру үшін арандатушы ретінде әрекет етеді. Көптеген жағдайларда ҰҚК 
қызметкерлері тергеуге де, белсенділердің сот отырыстарына да қатысады. Белоруссия мен Ресейдің 
Хабаровск өлкесіндегі жаппай наразылықтарының аясында Қазақстан билігі белсенділерді қудалау 
әдістерін күшейтті. 2020 жылдың шілде-тамызында Алматыда, Нұр-Сұлтанда және Ақтауда арнайы 
полиция мен ҰҚК бөлімшелерінің қарулы қызметкерлері белсенділерді тұтқындау мен іздестіру 
жұмыстарын жүргізді. 

 

Саяси көзқарастар үшін жауап алу және қудалау 

Бейбіт митингілерде ұсталғандар полиция бөлімшелеріне жеткізіліп, олардың саяси және билікке 
көзқарастары  туралы заңсыз жауап алынды. Полиция ұсталғандардың телефондарын тәркілейді 
және олардың әлеуметтік желілерде оппозициялық «Қазақстанның демократиялық таңдауы» немесе 

 
13 https://ru.odfoundation.eu/a/9331,vybory-v-kazahstane-grubye-falsifikacii-i-massovye-aresty-mirnyh-protestujushchih/  
14 https://ru.odfoundation.eu/a/9452,kazahstan-posle-6-ijulja-2019-vlasti-presledujut-i-otpravljajut-za-reshetku-uchastnikov-mirnyh-sobranij/  
15 https://ru.odfoundation.eu/a/8950,kollektivnaja-zhaloba-molchi-inache-budesh-obvinen-v-ekstremizme/  
16 https://www.youtube.com/watch?v=Jz9MGhMPj2s  
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«Көше партиясы» қозғалыстарының парақшаларына жазылған-жазылмағанын тексереді. Құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері тұтқындалғандарды «митингтерге қатысудан бас тарту», 
«Президенттің саясатын қолдау» туралы  мәлімдемелерді жазуға қорқытып  мәжбүрледі17.  

Мониторинг нәтижесінде біз полиция бөлімшелерінде заңсыз түнгі уақытта 6-8 сағатқа дейін, ал 
кейбір жағдайларда 12 сағаттан артық ұсталған бірнеше жүздеген бейбіт наразылық білдірушілер 
туралы ақпарат алдық. Қазақстандық заңға сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық болған жағдайда ұстау 
үш сағаттан аспауы керек (Әкімшілік кодекстің 622-бабы).  

Көптеген ұсталғандарға бірнеше сағат бойы су, тамақ ішуге, дәретхана баруға тыйым салынды, бұл 
қатыгездікке жатады. Адвокаттарды жолатпады және туыстарына қоңырау шалу құқығынан 
айырылды. Ұсталғандардың көпшілігіне тұтқындауға, тінтуге, жауап алуға қатысты ешқандай құжаттар 
берілмеген. 

Бейбіт жиналыстарға қамауға алынған қатысушылардың ісі бойынша сот отырыстары әрдайым 
айыптау шешімдерімен аяқталады. Сотталу көбінесе кешке немесе түнде өтеді және бірнеше 
минутқа ғана созылады. Ұсталынғандарға, әдетте, мемлекеттік адвокаттар ғана қызметі көрсетіледі, 
олар сот алдында құқықтарын қорғамайды. 

Мысалы, 677 адам 2019 жылдың 9-12 маусым аралығында бейбіт наразылық акциясына қатысқаны 
үшін әкімшілік қамауға алынды. Олар түнде, адвокаттарсыз, жабық есік артында, дәл полиция 
учаскелерінде сотталды («көшпелі сот» деп аталады). Прокурорлар мен судьялар полиция 
бөлімшелеріне келді. Соттау асығыс түрде өтті және көбіне 5 минутқа созылмады. Билік бөлінісінің 
көрінісі де пайда болған жоқ, өйткені сот процестері атқарушы билік органдарының жабық аумағында 
өтті, мұнда дәлелдемелерді дұрыс қарауды және куәгерлерден жауап алуды қамтамасыз ету мүмкін 
емес.  

Сонымен қатар, түнде болған және 3-тен 15 минутқа дейін созылған қарсылассыз сот процестерінің 
нәтижесінде ондаған белсенділер өлтірілген оппозиция жетекшісі Дулат Ағаділді еске алуға 
қатысқаны үшін қамауға алуға, айыппұл төлеуге сот үкімі шығарылды. 

 

ҚДТ және «Көше Партиясы» бейбіт оппозициялық қозғалыстарын қолдағаны үшін жаппай қудалау 

Бейбіт жиналыстарға қатысушыларды ұстау және азаматтық қоғам өкілдерін қудалау билік  
«Қазақстанның демократиялық таңдауы (ҚДТ)» және «Көше партиясы» оппозициялық қозғалыстарын 
«экстремистік» деп танығаннан кейін күшейе түсті. Сонымен бірге екі шешім де құпия түрде 
қабылданды, ал тергеу әрекеттері мен соттар «Көше Партясы», «ҚДТ»өкілдерінің қатысуынсыз өтті. 
Олар қорғаныс құқығынан айырылды.  

ҚДТ оппозициялық қозғалысы өз қызметін 2017 жылдың сәуірінде бастады. ҚДТ мақсаты -  
қазақстандық авторитарлық режимді бейбіт наразылықтар арқылы өзгерту және парламенттік 
республика құру. 13.03.2018 Нұр-Сұлтан қаласы Есіл аудандық соты Бас прокуратураның ҚДТ-ны 
«экстремистік» деп тану туралы өтінішін қанағаттандырды. Сол кезде ҚДТның Telegram чатында 
100000-нан астам мүше болған. Сот шешімінде ҚДТ «биліктің жағымсыз бейнесін қалыптастырады», 
«әлеуметтік алауыздықты қоздырады» және «саяси бағынбауға шақырады» делінген18. Еуропалық 
парламент ҚДТ-ны бейбіт қозғалыс деп таныды19. 

 
17 https://ru.odfoundation.eu/a/8950,kollektivnaja-zhaloba-molchi-inache-budesh-obvinen-v-ekstremizme/  
18 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1549569151855938  
19 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0203_EN.html  
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«Көше партиясы» оппозициялық қозғалысы Қазақстанның әр түрлі қалаларында 2020 жылдың 
ақпанында құрылды. Telegram чатында белсенділер қоғамдық-саяси мәселелерді бейбіт түрде 
талқылады. 19.05.2020 жылғы жағдай бойынша чатта 177 456 адам болды. Құқық қорғау органдары 
да, сот та «Көше партиясының» белсенділеріне сот шешімін ұсынбады. Сот белсенділерді «іс бойынша 
тарап емес» деп мәлімдеп, апелляциялық шағым беру құқығынан бас тартты, дегенмен дәл осы «Көше 
Партиясы» қозғалысына қатысқаны үшін ҰҚК мен Ішкі істер министрлігі, белсенділерді қылмыстық 
жауапкершілікке тартып жатты. 

Айыптау актілерінде билік белсенділерді «әлеуметтік желілердегі Мемлекет басшысының және 
қазіргі үкіметтің беделін түсіретін жазбалар», «үкіметтің теріс бейнесін қалыптастыратын 
идеяларды митингтерде дауыстау» сияқты «қылмыстық іс-әрекеттермен» айыптады20. Билік 
белсенділерді ҚДТ мен оның жетекшісі Мұхтар Әблязовты «оң мақұлдағаны» үшін және әлеуметтік 
желілерде қолдағаны үшін, сондай-ақ Көше Партиясын қозғалысын қолдағаны үшін қудалады. Осы 
мақсатта белсенділерге «ұйымның экстремистік деп танылғанынан кейін оның қызметіне қатысу» (ҚК 
405-бабы) бойынша айыпталуда. Қазақстандық уақытша ұстау изоляторларында ҚДТ-ның бірнеше 
белсенділері қатыгездікке ұшырады21. Олардан оппозициялық қозғалыстың қызметі туралы куәлік 
беру, адвокаттарынан бас тарту және «опығу» талап етілді 22. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның құқық қорғаушыларының сараптамалық кеңесінің санауында кемінде 
20 саяси тұтқын бар, олардың көпшілігі ҚДТ немесе Коше Партиясын қолдағаны үшін түрмеде:  

• Әсет Әбішев, Алмат Жұмағұлов, Кенжебек Әбішев, Серік Идырышев, Медет Есениеев және 
Асқар Ибраев ҚДТ оппозициялық қозғалысын қолдады деген айыппен түрмеде жазасын өтеп 
жатыр. 

• Белсенділер Асхат Жексібаев, Қайрат Кылышев, Абай Бегімбетов, Асқар Нұрмағанов, Марат 
Дүйсенбиев, Бағдат Бақтыбаев және Мұрат Баймағамбетов оппозициялық «Көше Партясы» 
қозғалысын қолдады деген айыппен сотқа дейінгі қамауға алынды. Оларға екі жылға дейінгі 
бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр.  

• Басқа да саяси тұтқындар арасында Арон Атабек, Мақс Боқаев, Ержан Елшібаев және Санавар 
Закирова түрмеде қоғамдық белсенділіктеріне байланысты жазасын өтеп жатыр. Руслан 
Гинатуллин, Игорь Чуприна және Игорь Сычев әлеуметтік желілердегі жарияланымдарына 
байланысты түрмеге жабылды23.  

Саяси тұтқындардың тізімінің ұлғаюының үлкен қаупі бар, өйткені 2020 жылдың тамыз-қазан 
айларында Көше Партиясы қозғалысын қолдағаны үшін және түрмеде өлтірілген оппозиционер Дулат 
Ағаділді еске алуға қатысқаны үшін кем дегенде 57 белсендіге қарсы қылмыстық іс қозғалды. Атап 
айтқанда, белсенділер Нұрбол Өнерхан мен Дәметқан Аспандиярова үй қамауында. Өнерханның ісі 
сотта қаралуды бастады24.  

2020 жылғы 16 қазанда өз хаттарында 24 Еуропарламент депутаттары Қазақстан билігінің бейбіт Көше 
Партиясы қозғалысын «экстремистік» деп тану туралы шешімін, сондай-ақ қозғалыстың ондаған 

 
20 Іс материалдарының заттай айғақтары ретінде алынған Қазақстанның жалаушалары, сонымен қатар көк ленталар (көк түс – ҚДТ-ның 
символикасының түсі) мен әуе шарлары қоса тіркелген. Жауап алу барысында, кейбір белсенділерден ҚДТ және «Көше Партиясын» 
«қолдамауға», сондай-ақ «митингілерге шықпауға» шақыруларын талап еткен.  
21 Кенжебек Әбішев, Алмат Жұмағұлов, Абловас Джумаев, Оксана Шевчук, Жазира Демеуова.  
22 https://ru.odfoundation.eu/a/26501,spisok-kazahstanskih-politzakljuchennyh-i-drugih-politicheski-presleduemyh-lic/  
23 Игорь Сычев бойынша қазіргі уақытта нақты ақпарат жоқ. Оның қамалу мерзімі аяқталуға жақындаған болуы мүмкін.  
24 Сонымен қатар күдіктілер қатарына кіретіндер Галия Аминова, Роза Бекешева, Алибек Молдин, Бауыржан Саркулов (г. Актобе); 
Айгуль Утепова, Анна Шукеева, Ербол Есхожин, Айбек Сабитов (г. Нур-Султан); Айгуль Акбердиева (г. Актау); Нурбол Онерхан (п. 
Бирлик); Мурат Сапиев (п. Аксакай); Канат Джакупов (г. Алматы); Руслан Нурканов (п. Касым). 
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белсенділерін саяси қудалауы үшін сынады. Еуропарламент депутаттары Интернеттегі саяси және 
әлеуметтік мәселелерді бейбіт талқылау үшін айыптау «экстремизм» заңнамасын теріс пайдалану 
болып табылады деп баса айтты25. Бұған дейін БҰҰ-ның арнайы баяндамашысы Фионнуала Ни Аолейн 
Қазақстанда «экстремизмге қарсы заңнаманы саяси топтарға және сыни дағдыланған дауыстарға 
қарсы қолдану» тәжірибесіне алаңдаушылық білдірген26. 

Сонымен қатар, Қазақстанда 25-тен астам белсенділерге қатысты ҚДТ-ны қолдағаны үшін бас 
бостандығын шектеу жөнінде шешім қабылданды. Оларға қосымша шектеулер салынды, соның 
ішінде митингтерге шығуға және әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым. Осылайша, билік олардың 
қоғамдық іс-әрекетін бұғаттады. 

Оппозициялық белсенділерді жауапкершілікке тартудың тағы бір құралы - «экстремистік» баптар 
бойынша (оның ішінде Қылмыстық кодекстің 405-бабы бойынша) істерді тергеу шеңберінде олардың 
банктік шоттарын бұғаттау. Мысалы, 2020 жылдың наурызында Алматы полициясы 15-тен астам 
белсендінің банктік шоттарын жауып тастады27. 

Осылайша, үкіметтің отставкаға кетуін және билікті бейбіт жолмен өзгертуді көздеген оппозицияның 
белсенділерін, «ҚДТ» және «Көше Партиясы» партияларына тыйым салу туралы шешімге сілтеме 
жасай отырып, қудалайды. Шындығында, билік өзге көзқарасты «экстремизммен» теңестірді.  

Соңғы төрт жылда кем дегенде 29 қазақстандық саяси тұтқын босатылды28. Олардың кейбіреулері 
жазаларын толық өтеді, ал кейбіреулері дипломатиялық және саяси деңгейлердегі тұрақты 
халықаралық қысымның салдарынан мерзімінен бұрын босатылды. Сонымен бірге, олар 
босатылғаннан кейін де биліктің «ілмегінде» қала береді және қайта қамалудан қорқып, билікке сын 
айта алмайды. 

Қазақстанда үкімдердің 99,8 пайыздан астамы – айыптаушы29. Саяси тұтқындардың істерінде билік 
келесідей шарт қояды:  босап шығу немесе жаза мерзімін қысқарту үшін «кінәсін мойындауға» 
айырбастау. Соңғы 7 жылда АҚШ Мемлекеттік департаменті жыл сайынғы есептерінде Қазақстанда, 
әсіресе саяси астарлы істер бойынша, әділ соттың жоқтығын көрсетеді30,31. АҚШ Мемлекеттік 
департаменті Қазақстанда атқарушы билік заң шығарушы және сот билігін, сондай-ақ жергілікті өзін-
өзі басқаруды бақылайтынын атап көрсетеді32. 

 

Қазақстандағы азаптаудың жүйелік сипаты 

Қазақстандағы азаптау және оларды қолданғаны үшін жазаланбау кең таралған және жүйелі сипатқа 
ие33,34. Азаптауға қарсы ҮЕҰ коалициясы Қазақстанда жыл сайын қамау орындарында азаптаудың 200-

 
25 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819727411679857/ ; 
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2814841118835153  
26 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24620&LangID=E  
27 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197848484882296&set=a.100542171279595&type=3  
28 Босатылғандардың қатарында: оппозиция саясаткері Владимир Козлов; журналистер Гюзаль Байдалинова, Сейтказы Матаев, Асет 

Матаев,Ярослав Голышкин и Амангельды Батырбеков; активистер Зинада Мухортова, Ардак Ашим, Талгат Аян, Абловас Джумаев, Санат 
Букенов, Жамбыл Кобейсинов, Ержан Оразалинов, Махамбет Абжан, Санат Досов, Ануар Аширалиев, Болатхан Жунусов, Серик Жахин, 
Гульзипа Джаукерова, Жазира Демеуова, Оксана Шевчук; профсоюз көшбасшылары Амин Елеусинов және Нурбек Кушакбаев; ғылыми 
қызметкер Саят Ибраев; азаптау құрбаны  Искандер Еримбетов, сондай ақ Еримбетовке қарсы қылмыстық істің құрбандары Дмитрий 
Пестов және Василина Соколенко;  Синьцзяннан қашқан босқындар Кастер Мусаханулы, Мурагер Алимулы. 

29 https://newtimes.kz/eksklyuziv/94912-tolko-1-cheloveka-iz-1000-podsudimykh-sudy-opravdyvayut-v-kazakhstane-chto-ob-etom-govoryat-yuristy  
30 https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/  
31 https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/  
32 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/  
33 https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/3345/2016/en/  
34 https://undocs.org/A/HRC/WG.6/34/KAZ/3  
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ге жуық оқиғаларын тіркейді35. 2019 жылдың қазан айында құқық қорғаушылар деректер келтірді, 
оған сәйкес қазақстандық түрмелерде бір жарым күнде бір адам суицид, азаптау немесе туберкулез 
салдарынан қайтыс болады36. Азаптау туралы істердің көпшілігі «дәлелдердің жоқтығынан» 
жабылады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, сот ісін қарау сатысына орташа есеппен істердің 2% 
ғана жетеді37. Азаптауға қатысқан адамдарды іс жүзінде қудалау жағдайларының саны одан да аз. 
Қазақстан билігі БҰҰ-ның азаптау құрбандары Искандер Ерімбетов38 пен Мұхтар Жәкішевке39 қатысты 
істерді қайта қарау және оларға өтемақы төлеу жөніндегі, сондай-ақ саяси тұтқын Макс Боқаевты40 
босату жөніндегі ұсыныстарын орындаудан бас тартады.  

Бейбіт митинг болған күні, 25.09.2020,  ұсталған белсендіге қатысты азаптау шаралары қолданғаны 
туралы қазан айының соңында белгілі болды. Бұл Түркістан облысы, Жаңабазар ауылының белсендісі 
Асылжан Асабаев, ол бұрын опат болған оппозиция лидері Дулат Ағаділді еске алуға қатысқаны үшін 
қудаланған. 25.09.2020 Асабаев ұсталды. Тәулік бойы Қазығұрт аудандық полиция бөлімінде оны 
ұстап отырды. Онда полиция оны спорт залдың жертөлесіне алып барды, бүйрегі мен қабырғасынан 
ұрып соқты, бұдан әрі митингке шықпауын талап етті.  Белсендіге басына сөмке жауып буындырамыз 
деп қорқытты41. Асабаевтың туыстарын оны түрмеге қамау қаупі бар деп қорқытады. 

 

Коронавирустық пандемия кезіндегі саяси репрессия 

Қазақстан басқа бірқатар авторитарлық мемлекеттер сияқты (Қытай, Иран, Түркия, Ресей) 
коронавирустық пандемия атын жамылып, саяси қуғын-сүргін жүргізуде. Қазақстанда инфекциямен 
күресті дәрігерлер емес, ҰҚК мен құқық қорғау органдары басқарады. Қытайдың үлгісіне сүйене 
отырып, Қазақстан билігі елдегі пандемияның ауқымы мен салдары туралы ақпаратты жасыруға көшті. 

Дәрігерлер мен азаматтық белсенділер эпидемияның нақты масштабын жасыру, сыбайлас 
жемқорлық, жеке қорғаныс құралдарының жетіспеушілігі, дәрігерлерге тиісті әлеуметтік қолдаудың 
болмауы, медицина саласындағы проблемалар және билік органдарының әрекеттерінің нәтижесіздігі 
туралы хабарлайды. Бұл үшін оларды ұстау мен қамауға алу, қылмыстық және әкімшілік 
жауапкершілік, қорқыту және ақпараттық шабуылдар жүзеге асырылады. Дәрігерлерді  
дисциплинарлық жазамен және қызметтен босатумен қорқытуда42. 

Саяси репрессияны жүзеге асырудың қосымша құралдары билікке Қазақстанда 15.03.2020 мен 
05.11.2020 аралығында жұмыс істеген төтенше жағдай (ТЖ) арқылы туындады. Осы кезеңде төтенше 
жағдайды бұзғаны үшін 16000-нан астам адам ұсталды43. 

Оппозициялық белсенділерге, блогерлерге және құқық қорғаушыларға «төтенше жағдайды бұзды» 
және «төтенше жағдай кезіндегі құқықтық тәртіп бұзушылықты арандатады» деген айыптар тағылды. 
Олар әлеуметтік желілерде билікті сынағаны үшін жаппай қамауға алынып, айыппұл төлеуге мәжбүр 
болды (төтенше жағдай кезеңінде 80-нен астам осындай іс тіркелген)44.  

 
35 https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=6872&file=EnglishTranslation  
36 http://mindet.kz/ru/2019/10/10/shormanbayev-pravo-na-zhizn-issledovanie/  
37 https://www.notorture.kz/spravka-koalicyi-protiv-pytok-po-ekstradicyi-tungishbayeva/  
38 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_67.pdf  
39 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f115%2fD%2f2304%2f2013&Lang=en  
40 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_16.pdf  
41 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2644177715911062/  
42 https://en.odfoundation.eu/a/31699,kazakhstan-political-oppression-during-the-pandemic/  
43 https://www.coronavirus2020.kz/ru/bolee-16-tysyach-kazahstancev-zaderzhali-za-narushenie-rezhima-chp_a3643370  
44 Мысалы, блогер Азамат Байкенов бостандықты шектеу жылын алды, ал Арман Хасенов уақытша ұстау изоляторында қамауда 
отырды және Нұрсұлтан Назарбаевты «көпшілік алдында қорлады және оның ар-намысына нұқсан келтірді» деген айыппен 3 жылға 
бас бостандығын шектеуге сотталды. 
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Төтенше жағдайда қазақстандық билік асығыс түрде «Бейбіт жиындарды ұйымдастыру және өткізу 
тәртібі туралы» жаңа заң қабылдады. 25.05.2020 Президент Тоқаев оған қол қойды. БҰҰ органдары45, 
ЕҚЫҰ46, Еуропарламент депутаттары47, АҚШ Мемлекеттік департаменті, халықаралық құқықтық 
бірлестіктер48 және адам құқықтары жөніндегі ұйымдар49,50 билік ұсынған заң халықаралық 
стандарттарға түбегейлі сәйкес келмейтіндігін және бейбіт жиналыстар өткізу құқығын шектен тыс 
шектейтінін және Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне түбегейлі қайшы келетінін бірнеше 
рет атап өтті. Алайда билік халықаралық қоғамдастықтың барлық ұсыныстарын ашық түрде 
елемеді51. 

 

Құқық қорғаушыларды қудалау 

Пандемия жағдайында адам құқықтарының сақталуын және наразылық білдірушілерді жаппай өз 
бетінше тұтқындауды бақылайтын құқық қорғаушылары Дана Жанай, Алтынай Туксикова (Qaharman 
Human Rights Foundation) және Анна Шукеева (Адам құқықтары қозғалысы 405) Қазақстан билігі 
тарапынан күштеп ұстауға, тергеулерге, айыппұлдар мен қоқан-лоқыларға тап болды. 12/10/2020 
Анна Шукееваға «билік өкілін көпшілік алдында қорлау» (Қылмыстық кодекстің 378-бабы) қылмыстық 
ісі бойынша 140 еуроға жуық айыппұл салынды. 

Qaharman құқық қорғау қозғалысының тағы бір белсендісі ақтөбелік Зухра Нариман қудалануда.2002 
жылдың мамыр-тамыз айларында полиция қызметкерлері мен прокурорлар оны «ұйымның 
экстремистік деп танылуынан кейін де қызметіне қатысу» (Қылмыстық кодекстің 405-бабы) бойынша 
қылмыстық іс бойынша жауап алуға бірнеше рет шақырды. Нариман билікті сынағаны үшін және 
әлеуметтік желілерде митинг өткізуге шақырғаны үшін айыпталды. Құқық қорғау органдары оның 
туыстарына қысым жасайды52. 

2020 жылдың 17 қыркүйегінде қазақстандық белсенділер адам құқықтары, қоршаған орта және 
денсаулық сақтау бойынша Қазақстанның міндеттемелерінің орындалуын бақылауды мақсат еткен 
Veritas құқық қозғалысын құрғанын жариялады53. Осыдан кейін Нұр-Сұлтан қаласынан қозғалыс 
белсенділерін, атап айтқанда Алма Нурушева, Назым Серікпекова, Роза Мұсаева және Әлия 
Жақыпованы  жүйелі түрде қудалау күшейді. Олар қаза тапқан оппозиция жетекшісі Ағаділдің 
отбасына гуманитарлық көмек жинағаны үшін қудаланды (Нурушева 7 тәулікке қамауға алынды, ал 
Мусаева мен Жакупова шамамен 190 евро айыппұл төледі). Сондай-ақ, белсенділер 2020 жылғы 25 
қыркүйектегі бейбіт наразылық акциясына байланысты бейбіт жиналыс құқығының бұзылуын 
бақылау үшін қудаланады. Нурушева 28.09.2020 жылы түнде ұсталды, ал Мусаева 10.02.2020 және 
11.10.2020 күндері ұсталып жауапқа алынды. 

2020 жылдың қазан айында Серікпекова мен Мұсаеваға қатысты Қылмыстық кодекстің 378-бабы 
(«билік өкілін көпшілік алдында қорлау») бойынша қылмыстық іс қозғалғаны белгілі болды. Олар  2020 

 
45 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25194&fbclid=IwAR2LRg2yN_hd97KaaEotaSrLF36DLj3jDZ

SmhhSBi4dgsd1Je_VL4E8ULyE  
46 https://www.osce.org/odihr/452095  
47 https://bureau.kz/novosti/chleny-ep-obratilis-k-tokaevu/  
48 https://www.icj.org/kazakhstan-draft-law-on-peaceful-assemblies-should-be-reconsidered/  
49 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5722602020ENGLISH.pdf  
50 https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/kazakhstan/2020/05/d25866/  
51 Билік отырыстардың іс жүзінде рұқсат етілген сипатын сақтап қалды. Сонымен қатар, заңға сәйкес кез-келген бейбіт жиын жергілікті 
билік белгілейтін «мамандандырылған орындарда» ғана мүмкін болады. Бұл ереже халықаралық қоғамдастықтың көптеген сынына 
ұшырады. 
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2748608995458366/ ; 
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2753180848334514/  
53 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/  
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жылдың 25 ақпанында оппозиция жетекшісі Ағаділдің өлтірілуін тергеуді талап еткен бейбіт митингте 
ұсталғаннан кейін, полиция бөлімінде белсенділер «Назарбаевтың иттері» деп айқайлағаны үшін 
айыпталуда. Қылмыстық қудалау 2020 жылдың қазан айында - белсенділер Veritas құқық қорғау 
қозғалысын құрғанын жариялағаннан кейін күшейтілді. 

2020 жылдың 17 және 18 қазанында Veritas құқық қорғаушылары қазақстандық саяси тұтқындардың 
отбасыларына гуманитарлық көмек жинауға тырысты. Алайда акция өтетін жерге арнайы полиция мен 
ішкі әскерлердің 100-ге жуық қызметкері тартылды және олар бұл акцияны тоқтатты. Олар ешкімге 
гуманитарлық көмек жіберуге мүмкіндік бермеді, сонымен қатар белсенділер Роза Мусаева, Алма 
Нурушева, Назым Серікпекова, Гүлжанат Темірхан және еріктілер Айнура Мырзалиева, Алтын Лесбаев 
пен Айбек Сәбитовті ұстады. Белсенділер балалар суреттерін аукционға шығарды, бірақ 17.10.2020 
жылы полиция оларды тәркілеп алды (тиісті хаттаманы рәсімдеп),  18.10.2020  жыртты54. 

Bostandyq Kz құқық қорғау қозғалысының бастамашыларының бірі Баянауылдық Дарын Хасенов 
қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Қозғалыс 2020 жылы қыркүйекте құрылды, сол айда Баянауыл 
аудандық полиция бөлімінің басшысының орынбасары Фархат Рахимов белсенді Хасеновке қарсы ар-
намысы мен қадір-қасиетін қорғау туралы қуыным берді, «моральдық зиян» ретінде 2374 долларды 
өндіріп алуды талап етті. 2020 жылдың тамызында Дарын Хасенов Фейсбуктегі видео үндеуінде 
полицияны өз халқының құқықтары мен бостандықтарын қорғауға шақырды және Рахимов туралы 
«өз халқын жалақыға сатты» деді55. 

«Біз азаптауға қарсымыз» қоғамдық ұйымының жетекшісі, құқық қорғаушы Елена Семеноваға 
қатысты түрмелер басшылығымен 7 қуыным берілді. Алғашқы инстанция соты Семеноваға қатысты 3 
талапты қанағаттандырды, ал 3 талап кері алынды. Семёнова тұтқындардан азаптау туралы, қатыгез 
қарым-қатынас және медициналық көмектің көрсетілмеуі туралы айғақтарды алады, содан кейін ол 
бұл фактілерді жария қылып, тергеуді талап етеді. Колония өкілдері одан азаптау туралы ақпаратты 
жоққа шығаруды және «ар-намыс пен абыройды қорлағаны» үшін кешірім сұрауды талап етеді. 
Бірқатар сот ісінің көмегімен билік Семенованың үнін өшіріп, оның адам құқығын қорғауға 
бағытталған іс-әрекеттерін тоқтатуға тырысатыны анық. Бұған дейін, 2018 жылы Қазақстан билігі 
Семеноваға Еуропалық парламентке Қазақстандағы азаптауға қатысты жағдай туралы сөйлегені үшін 
«қасақана жалған ақпарат таратты» деген айыппен қылмыстық іс қозғады. Халықаралық жариялылық 
аясында бұл іс тоқтатылды. 

16.10.2020 жылы 24 Еуропарламент депутаттары Қазақстан билігіне жазған екі хатында қуғынға 
ұшыраған құқық қорғаушылар Жанай, Туксикова, Шүкеева, Серікпекова, Хасенов, Нурушева, Нариман 
және Семенованы қорғады. Еуропарламент депутаттары қазақстандық азаматтық қоғамның саяси 
қуғын-сүргінге ұшыраған белсенділер Дулат Ағаділ, Аманбике Хайролла мен Серік Оразовтың өлімін 
толық тергеу туралы талаптарын да қолдады. Еуропалық парламенттің өкілдері Ағаділ мемориалына 
қатысқаны үшін және оның отбасы үшін гуманитарлық көмек жинағаны үшін кем дегенде 39 белсенді 
қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатқанына наразылықтарын білдірді. «Үкіметтің 
Қазақстанды «Есту мемлекетіне» айналдыру ниеті қандай-да бір жағдайда адам құқықтары 
саласындағы ауыр жағдаймен сәйкес келмейді», - деп атап өтті Еуропарламент депутаттары56,57. 

 
54 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2818630071789591/  
55 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=319517852532443&id=100034226925166  
56 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819727411679857/  
57 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2814841118835153  
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3. ҚАТАҢ БИЛІК ВЕРТИКАЛІ МЕН АДАМ ҚҰҚЫҒЫН БҰЗУДАҒЫ ЖОҒАРҒЫ ЛАУАЗЫМДЫ 
БИЛІК ӨКІЛДЕРІНІҢ ТІКЕЛЕЙ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

Қазақстанның әр түрлі аймақтарында жаппай қамауға алу және бейбіт жиналыстарға қатысушыларды 
қылмыстық қудалау бір алгоритм бойынша жүрді. Құқық қорғау органдары синхронды әрекет етті: 
барлық қалаларда бірдей заң бұзушылықтар тіркелді. Ұстау мен жауап алуға Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің, Ішкі істер министрлігінің, прокуратураның өкілдері қатысты. Қарапайым қызметкерлер 
белсенділерге «бұйрықтарды орындаймыз» деп жиі айтатын. 

Бұл осы есепте көрсетілген адам құқықтарының өрескел бұзылуын саяси деңгейде мемлекеттің 
жоғары лауазымды тұлғалары: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, ішкі істер министрі, бас 
прокурор үйлестіреді деген сөз. Сонымен бірге олардың барлығы тапсырыстарды орындайды және 
Нұрсұлтан Назарбаевқа (Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы және Қазақстанның Тұңғыш Президенті) және 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа (Қазақстан Президенті) есеп береді. Ішкі істер министрлігінің бұрынғы 
бастығы Қалмұханбет Қасымов айтқандай, «бұйрық бойынша жұмыс істейміз»58. 

Ресми түрде атқарушы немесе заң шығарушы биліктің өкілі бола алмайтын Нұрсұлтан Назарбаев 
барлық негізгі мемлекеттік органдардың қызметін, оның ішінде Ішкі істер министрлігі, Бас 
прокуратура және ҰҚК басшыларын бақылауды қамтамасыз етеді.  

 

Құқық бұзушының толық заңды атауы: Назарбаев 
Нұрсұлтан Әбішұлы 

Ел: Қазақстан 

Лауазымы: өмір бойы Қазақстан Қауіпсіздік Кеңесінің 
төрағасы. 10.12.1991 - 20.03.2019 - Қазақстан Президенті. 
04.24.1990 - 12.10.1991 - Қазақ КСР Президенті. 20.07.2000 
жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы. 02.1990-
04.1990 - Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің төрағасы. 1990-
1991 - КСРО Федерация Кеңесінің мүшесі. 1989-01.1992 - 
КСРО халық депутаты. 06.1989-08.1991 - Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы. 

Туған күні: 06.07.1940 

Басқа жеке деректер: ҚР Тұңғыш Президенті Кеңсесінің заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, 36 көше, 10. ғимарат. Ол көптеген мемлекеттік наградалармен 
марапатталған. 

 

Н.Назарбаевтың мекеменің ұйымдық құрылымындағы рөлі, сондай-ақ оның адам құқықтарын 
өрескел бұзушылығындағы түпкілікті орындаушыларға билігі 

2019 жылы наурызда 30 жыл президент болған Нұрсұлтан Назарбаев отставкаға кететіндігін 
мәлімдеді. 2019 жылы 9 маусымда кезектен тыс Президент сайлауы өтті, онда Назарбаевтың ізбасары 

 
58 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mvd-kalmukhanbet-kasymov/29543779.html  
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Қасым-Жомарт Тоқаев, ойдағыдай жеңді. ЕҚЫҰ сайлауда жүйелік бұзушылық болды деп мәлімдеді, 
бірақ жаңадан сайланған президент ЕҚЫҰ-ның тұжырымдарын «саяси жағынан біржақты» деп атады 

59. 

Тоқаев - басқарушы элита үшін статус-кво сақталуына кепілдік берген, жүйеден шыққан адам. «Үш 
жарым жыл бұрын Нұрсұлтан Назарбаев маған «сен келесі Президент боласың» деп айтты. Бұл 
уақыт мәселесі. Біз осы сәтті таңдадық», - деді Тоқаев сайлаудан кейін берген сұхбатында60. 
Қасым-Жомарт Тоқаев Президент болғаннан кейін Назарбаевтың саясатын жалғастырып, 
авторитарлық режимді нығайтады. 

Соңғы бірнеше жылда билік конфигурациясы өзгергені соншалық, біраз уақытқа дейін жаңа Президент 
мемлекеттегі ықпалы бойынша екінші адам болады. Президент қызметінен кеткеннен кейін 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы билік жүйесінде шешуші тұлға болып қала берді. Назарбаевқа 
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы ретінде өмір бойы елді басқару құқығы 
берілді.  

2000 жылы қабылданған арнайы Конституциялық заң бойынша Нұрсұлтан Назарбаевқа «Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы» атағы берілді (Елбасы):  

• Заң Назарбаевты қылмыстық жауапкершіліктен босатады, оның отбасының мүлкіне қол 
сұғылмаушылықты белгілейді, оның құрметіне ескерткіштер қою туралы нұсқаулар береді 
және оның ар-намысына нұқсан келтіргені үшін қатал жазалар енгізеді. Тұңғыш Президенттің 
заңды қызметіне кедергі келтіруге жол берілмейді61. 

• Конституциялық заңға сәйкес сыртқы және ішкі саясаттың негізгі бағыттары бойынша 
бастамалар Назарбаевпен келісіледі. 

• Сонымен қатар, Назарбаев іс жүзінде парламентті басқарады. Ол сондай-ақ парламенттің 
төменгі палатасы Мәжілісте орындардың абсолютті көпшілігіне ие «Нұр Отан» партиясын 
басқарады (107-ден 84). Сонымен қатар, Назарбаев өмір бойы басқаратын Қазақстан халқы 
Ассамблеясы (Президент жанындағы консультативтік-кеңесші орган) Мәжілістің 9 депутатын 
сайлайды. 

• Назарбаев (Елбасы) Конституциялық Кеңестің мүшесі және Қазақстан Кеңесін басқарады. 
Назарбаевтың Қауіпсіздік Кеңесін өмір бойы басқаруы - ол президенттіктен кеткеннен кейін 
қабылдаған маңызды лауазымы.  

Қауіпсіздік Кеңесі «ішкі саяси тұрақтылықты сақтау және конституциялық құрылысты қорғау 
мақсатында» ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске 
асыруды үйлестіреді. Қауіпсіздік Кеңесі 2018 жылға дейін консультативтік-кеңестік қызметін атқарды. 
Алайда, 2018 жылдың маусым айында «Қауіпсіздік кеңесі туралы» Заң қабылданды, бұл осы 
органды едәуір күшейтті62. Енді Кеңеске конституциялық орган мәртебесі берілді және ол барлық 
мемлекеттік органдардың қызметіне кең бақылау алды. 

• Кеңес күш құрылымдарының, орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін 
үйлестіреді, сондай-ақ заң жобаларын талдайды және нормативтік құжаттардың орындалуын 
бақылайды  

 
59 https://www.osce.org/odihr/elections/kazakhstan/422501  
60 https://ru.euronews.com/video/2019/06/15/tokayev-i-am-not-going-to-change-direction  
61 http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitutional_laws/o-pervom-prezidente-respubliki-kazahstan-lidere-nacii  
62 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38039248#pos=18;-48  
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• Кеңес Президентке бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың (ҰҚК, ІІМ, 
прокуратура органдарының басшыларын қоса алғанда) басшыларына тағайындауға 
ұсынылған кандидаттарды талқылауға қатысады. 

• Кеңес Үкіметтің және мемлекеттік органдардың жоғарғы басшыларының жыл сайынғы 
есептерін тыңдайды.  

• Қауіпсіздік Кеңесі, сондай-ақ Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы қабылдаған шешімдер 
Қазақстанның мемлекеттік органдары мен лауазымды тұлғалары үшін орындауға міндетті 
болып табылады. 

 

Нұрсұлтан Назарбаевтың және оның отбасының активтері туралы ақпарат 

Қазақстанның мемлекеттік аппаратын 30 жыл бойы өзінің бақылауында ұстап, Нұрсұлтан Назарбаев 
әлемдегі ең бай адамдардың бірі болды. Әр түрлі бағалаулар бойынша Қазақстанның Тұңғыш 
Президентінде 1,1 млрд. доллардан 100 млрд. доллар бар63. БАҚ-та Назарбаев пен оның отбасына 
тиесілі миллиондаған долларлық активтер, элиталық жылжымайтын мүлік, сәнді тауарлар туралы 
ақпарат жиі пайда болады. 

Ұлыбританияның құқық қорғау органдарының хабарлауынша, Назарбаевтар байлығының бір бөлігі 
кейінірек Назарбаевтың қаһарына тиген Тұңғыш Президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің 
қаражатын жылыстату арқылы алынған. Әлиев 2015 жылы Австрия түрмесінде жұмбақ жағдайларда 
қайтыс болды. Британдық тергеу нәтижелері бойынша, Әлиев «мемлекеттік қызметте жұмыс істеген 
кезінде және содан кейін ауыр қылмыстарға қатысқан» және оның қылмыстық кірісі бірқатар 
оффшорлық компаниялар үшін қаражат көзіне айналған, олар арқылы Назарбаевтардың шетелдегі 
мүлкі алынған64. Осылайша, британдық тергеушілер Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасы заңсыз 
қаражатты жылыстатуға қатысы бар екенін анықтады. 

Британдық Metro басылымының мәліметінше, 2008 жылы Назарбаев Ұлыбританиядағы құны 65 
миллион доллар тұратын ең қымбат зәулім үйлердің бірін сатып алды65. Сонымен бірге мүлік қараусыз 
күйде қалды66. 

2019 жылдың мамырында Лондонның Жоғарғы соты Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева 
мен оның немересі Нурали Әлиевтің жылжымайтын мүлігін тоңазытты67. Бұған Назарбаевтың 
қылмыстық жолмен алынған қаражатқа жылжымайтын мүлік сатып алуына күдік келтірген 
Ұлыбританияның ұлттық қылмыс агенттігінің тергеуі себеп болды. Тұңғыш Президент отбасының 2008 
және 2010 жылдары сатып алған екі зәулім үйі мен екі пәтері британдық тәртіп сақшыларының 
назарына ілікті68. Жылжымайтын мүліктің жалпы құны шамамен 101 миллион долларды құрайды. 
2020 жылдың сәуірінде Назарбаевтар өздерінің мүлкіне тыйым салуды жоюға қол жеткізді69. 

Forbes журналы Дариға Назарбаеваның дәулетін 595 миллион долларға бағалайды, бұл оны 
Қазақстандағы ең бай адамдардың қатарына қосады70. Назарбаевтың немересі Нұрәлі Әлиев те 

 
63 http://in24.org/opinion/18086 
64 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-great-britain-nazarbayevs-mansions/30543243.html 
65 https://metro.co.uk/2019/10/09/inside-decaying-mansions-abandoned-uks-expensive-wasteland-10887978/ 
66 https://www.facebook.com/RadioAzattyq/posts/10158420824459879 
67 https://www.bbc.com/russian/news-51746068 
68 https://rus.azattyq.org/a/ti-uk-ben-cowdock-on-uwo-and-order-assets-of-the-kazakhs-in-great-britain/30582435.html 
69 https://www.bbc.com/russian/news-52228282 
70 https://forbes.kz/ranking/object/111 
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Қазақстандағы ең бай адамдардың рейтингіне енген. Forbes оның дәулетін 219 миллион долларға 
бағалайды71. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динара күйеуі Тимур Кулибаевпен бірге Швейцарияда 
Bellerive Castle-ге ие. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жылжымайтын 
мүлік құны шамамен 63 миллион долларды құрайды72. Сонымен қатар, Назарбаевтар отбасы 
Женевада құны 75 миллион доллар тұратын жылжымайтын мүлікке ие. Forbes журналының мәліметі 
бойынша, Назарбаевтың қызы мен оның күйеуінің жалпы жағдайы 6,2 млрд. доллар73. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Назарбаевтың інісі Болаттың байлығы 15 млрд. 
доллар, ол бұл ақшаны Тұңғыш Президенттен басқару үшін алды74. New York Observer мәліметінше, 
2008 жылы Болат Назарбаев Нью-Йорктегі $ 20 миллиондық 360 шаршы метрлік пәтерді сатып алған75. 
Ажырасу кезінде ол бұрынғы әйелі Майра Құрманғалиеваға адвокаттарының пікірінше 75 миллион 
доллар тұратын Нью-Джерсидегі үйі мен зергерлік бұйымдарын берген76. Сонымен қатар, Болат 
Назарбаевтың кіші әйелі жүз мың доллар тұратын зергерлік бұйымдарды киеді77,78. Желіде Болат 
Назарбаевтың салтанатты отбасылық мерекелерінің суреттері мен видеолары жиі пайда болады, оған 
тікұшақтар, полиция эскорттары қатысады және  қатысушыларға автокөліктер сыйға беріледі79.  

Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, 2015 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі 
Нұрбол Назарбаев мемлекеттік қызметте жұмыс істей жүріп, әкесіне 3,5 миллион долларға қонақ үй 
мен мейрамхана кешенін сыйға тартқан80. 

 

Құқық бұзушының толық заңды атауы: Мәсімов Кәрім Қажымқанұлы 

Ел: Қазақстан Республикасы 

Лауазымы: 08.08.2016 бастап қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы. 02.04.2014 - 09.08.2016 - ҚР Премьер-
Министрі. 2012-2014 жылдары - Қазақстан Президенті Әкімшілігінің 
Басшысы. 2007-2012 жылдары - Қазақстан Премьер-Министрі. 2006-
2007 жылдары - Қазақстан Премьер-Министрінің орынбасары. 2006 
жылғы сәуірден 2006 жылғы қазанға дейін - ҚР Экономика және 
бюджеттік жоспарлау министрі. 2003-2006 - Қазақстан Президентінің 

көмекшісі. 2001-2003 - Қазақстан Премьер-Министрінің орынбасары. 2000-2001 - ҚР Көлік және 
коммуникация министрі. 1997-2000 жж. - Қазақстан Халық жинақ банкінің басқарма төрағасы. 

Туған күні: 15.06.1965 

Басқа жеке деректер: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің заңды мекен-жайы: 010000, Қазақстан 
Республикасы, Нұр-Сұлтан, көш. Сығанақ, 20 үй. Ол бірнеше мемлекеттік сыймен марапатталған.2019 
жылғы 18 наурызда Қазақстан Президенті оған ұлттық қауіпсіздік генерал-майоры атағын берді.2020 
жылдың мамырында Масимов ұлттық қауіпсіздік генерал-лейтенанты дәрежесіне көтерілді. 

 
71 https://forbes.kz//leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_-_2019_1557664676/? 
72 https://qazaqtimes.com/en/article/67767 
73 https://forbes.kz//leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_-_2019_1557664676/? 
74 https://knews.kg/2019/08/15/bratishka-natsii-bolat-nazarbaev-iz-santehnikov-v-oligarhi/ 
75 https://observer.com/2008/06/very-nice-bolat-brother-of-kazakhstan-dictator-buys-epic-plaza-spread/ 
76 https://knews.kg/2019/08/15/bratishka-natsii-bolat-nazarbaev-iz-santehnikov-v-oligarhi/ 
77 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2775388306113768/  
78 https://www.youtube.com/watch?v=G2Ja9ApEaSA  
79 https://rus.azattyq.org/a/the-nazarbaevs-go-wild-as-kazakhstan-burns/30231678.html 
80 http://www.compromat.ru/page_36265.htm 
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Кәрім Мәсімовтің мекеменің ұйымдық құрылымындағы рөлі, сондай-ақ оның адам құқықтарын 
өрескел бұзушылығындағы соңғы орындаушыларына күші 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) жұмысы шешім қабылдау кезінде қатаң вертикал және 
орталықтандырумен анықталады. ҰҚК қызметі «Ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» Заңымен81 
және «Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережені бекіту туралы» Президент Жарлығымен реттеледі82. 

• Заңнамаға сәйкес ҰҚК ұлттық қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесін басқарады және өз 
кезегінде Қазақстан Президентіне бағынады. ҰҚК өзінің аумақтық органдарының іс-
әрекеттеріне басшылықты, үйлестіруді және жүйелілікті қамтамасыз етеді және олардың өзара 
әрекеттесу тәртібін анықтайды, жергілікті жерлерде қызметкерлерді көтермелейді немесе 
жазалайды. 

• ҰҚК өзінің кең өкілеттілігінің арқасында қоғам мен мемлекет өмірінің әр түрлі салаларына 
араласа алады. Атап айтқанда, егер ҰҚК пікірі бойынша ұлттық қауіпсіздікке немесе 
мемлекеттің ұлттық мүдделеріне қатысты болса, ҰҚК құқық қорғау органдары мен басқа 
мемлекеттік органдардың «жұмысына болысады» (жұмысына нақты қатысады). АҚШ 
Мемлекеттік департаменті ҰҚК-нің Қазақстандағы өмірдің әр түрлі салаларына ықпалының 
күшеюін, сондай-ақ ҰҚК тарапынан қасақылық туралы хабарламаларды атап өтті83. 

• ҰҚК туралы ереженің 12-бабы, атап айтқанда, ҰҚК-нің келесі функцияларын анықтайды: 
«мемлекеттік органдарға ұлттық мүдделерді ілгерілетуде көмек көрсету», құқық қорғау 
органдарына «қоғамдық қауіпсіздікті, заңдылықты қамтамасыз етуде» және «оларға жүктелген 
басқа да міндеттерді шешуде» көмек, ҰҚК жүргізуі тиіс қылмыстық істі тергеу, терроризм мен 
экстремизмге қарсы іс-шараларды жүзеге асыруға жататын істер. ҰҚК-нің өзінің тергеу 
изоляторлары бар. Сонымен қатар, ҰҚК сот шешімінсіз әлеуметтік желілердің жұмысын және 
интернет ресурстарын бұғаттай алады. 

• Мәсімовтің 2016 жылдың қыркүйегінен бері атқарып келе жатқан ҰҚК Төрағасы қызметін 
Президент тағайындайды. Оған осы органда барлық өкілеттіктер берілген: ол ҰҚК-нің барлық 
қызметтерін басқарады және қауіпсіздік қызметкерлерін басқарады. Ұлттық қауіпсіздік 
органдары туралы заңның 4-бабы ұлттық қауіпсіздік органдары қызметінің негізгі 
қағидаттарының бірі ретінде «өкімет бірлігін» белгілейді. Сонымен қатар, ҰҚК туралы ереженің 
14-тармағында ҰҚК төрағасы «Ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндеттері мен функцияларын 
жүзеге асыруға жеке жауапкершілік көтереді» делінген. Ол сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік 
органдарындағы кез-келген сыбайлас жемқорлық оқиғалары үшін жеке жауап береді (ҰҚК 
Ережесінің 16-тармағы). 

• ҰҚК төрағасы кең өкілеттіктерге ие, атап айтқанда, ол «ҰҚК жұмысын ұйымдастырады», «ҰҚК 
бөлімшелерінің құрылымын және штат санын бекітеді», «ҰҚК бөлімшелерінің басшыларын 
тағайындайды және босатады», ҰҚК шенеуніктеріне тәртіптік жаза қолданады. Сонымен қатар, 
ҰҚК Төрағасы «ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық 
актілерді шығарады», оның ішінде «мөрлерді пайдалану ережелері» немесе «қызметтік 
куәліктердің сипаттамалары» сияқты қызметтің ең егжей-тегжейлі техникалық аспектілері. 

• Осылайша, ҰҚК-дағы барлық негізгі шешімдер ҰҚК төрағасы Мәсімовтің келісімі және 
мақұлдауы бойынша қабылданады. Сондықтан, ҰҚК төрағасы ретінде Мәсімов ҰҚК жасаған 

 
81 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005971#pos=5;-245  
82 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005395#pos=8;-253  
83 https://www.state.gov/documents/organization/277527.pdf  
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адам құқықтарының бұзылуы туралы біледі немесе білуі керек, бірақ бұл бұзушылықтарды 
тоқтату және кінәлілерді жазалау шараларын қолданған жоқ. Адам құқықтарын бұзудың жалпы 
үлгісі мен практикасы ҰҚК-нің бүкіл жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады, ал 
бұзушылықтарға кінәлі адамдар жазасыз қалады. 

• ҰҚК-нің нақты функцияларының бірі - биліктің сыншыларымен және саяси қарсыластарымен 
күресу. Ұйымдастырушылық тұрғыдан да, іс жүзіндегі практика тұрғысынан да ҰҚК төрағасы 
ҰҚК тарапынан жүйелік бұзушылықтар үшін жауап береді. 

• Төтенше жағдай кезеңінде және экономикалық дағдарыс кезінде Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің бюджеті 52 миллиард теңгеге (116 миллион еуро) ұлғайтылды. Сонымен бірге 
қиын-қыстау кезеңдерде жалпы қоғамдық игілік функциясын жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау жүйесінің бюджеті небәрі 78 миллиард теңгеге (170 миллион еуро) ұлғайтылды84.  2020 
жылғы 5 шілдеде билік коронавирус эпидемиясымен күресу үшін қосымша 18,1 миллиард 
теңге (шамамен 40 миллион еуро) бөлгенін хабарлады, бұл ҰҚК-нің қосымша 
қаржыландырылуынан шамамен үш есе аз85. 

 

Кәрім Мәсімовтің және оның отбасының активтері туралы ақпарат 

Мәсімовтің мүлкі туралы дәйекті ақпарат, негізінен, KazakhLeaks деп аталатын мәліметтер негізінде 
жүргізілген журналистік зерттеулерден белгілі. 2014 жылдың тамызында kazaword.wordpress.com 
порталында белгісіз адамдар жоғары лауазымды шенеуніктер мен олардың өкілдерінің ұрланған 
хаттарына сілтемелерді жазып, жариялай бастады. Қазақстан билігі мемлекеттік қызметкерлердің 
электронды пошталары бұзылды деп мәлімдеді. 

Бұл құжаттар еуропалық бұқаралық ақпарат құралдары (Le Temps86, Mediapart87, The Financial Times88, 
Le Nouvel Observateur89, Atlantico90, NZZ91, Yahoo France92, L'Espresso93, La Provence94, El Pais95) мен құқық 
қорғау ұйымдары96 (Мәскеу Хельсинки тобы, халықаралық қоғам “Мемориал”, бүкілресейлік “За 
права человека” (“Адам құқығы үшін”) қоғамдық қозғалысы және тағы басқалары) арасында кең 
резонансқа ие болды. 

Жарияланған хаттарға сілтеме жасай отырып, еуропалық және қазақстандық БАҚ журналистік 
зерттеулер жүргізді. Көп ұзамай қоғамда Қазақстандағы жоғары лауазымды шенеуніктер арасындағы 
сыбайлас жемқорлық және қызмет бабын асыра пайдалану фактілері туралы хабардар етілді. Атап 
айтқанда, істе Мәсімовтің көмекшісі Талант Мұратбаевпен Кәрім Мәсімовтің (сол кездегі Қазақстан 
премьер-министрі) және басқалардың хат алмасуы бар. 

2020 жылдың қыркүйегінде жарияланған өзара хат-хабарламалар негізінде британдық ауыр 
алаяқтықпен күресу басқармасы тергеу жүргізе бастағаны белгілі болды. Мәсімовтің көмекшісінің 

 
84 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39519164#pos=863;27  
85 https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-07/v-kazakhstane-vlasti-vydelili-na-borbu-s-covid-19-bolshe-18-mlrd-tenge  
86 https://www.letemps.ch/suisse/2015/04/17/opposants-kazakhs-piste-enlevement-passait-vevey  
87 https://www.mediapart.fr/journal/international/140216/loligarque-kazakh-abliazov-denonce-une-justice-francaise-lecoute-de-moscou  
88 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2z3jmERSi  
89 http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140402.OBS2348/un-ex-oligarque-kazakh-un-avocat-francais-et-des-ecoutes-mysterieuses.html  
90  http://www.atlantico.fr/decryptage/affaire-ablyazov-gouvernement-francais-osera-t-dire-non-poutine-gilles-gaetner-
2031551.html/page/0/2  
91 http://www.nzz.ch/schweiz/thomas-borer-im-sold-einer-fremden-macht-1.18465336  
92 https://fr.news.yahoo.com/le-parquet-favorable-%C3%A0-lextradition-loligarque-abliazov-185415169.html?guccounter=1 
93 http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238?refresh_ce  
94 http://www.laprovence.com/article/actualites/2832613/lextradition-doligarques-annulee-sur-fond-de-piratage-a-la-cour-dappel-daix.html  
95 http://politica.elpais.com/politica/2014/04/05/actualidad/1396716473_968897.html  
96 http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov  
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электронды поштасына сәйкес, 2011 жылы британдық «Қазақмыс» тау-кен тобы Мәсімовтер отбасы 
үшін Париждегі қымбат демалысын төледі, оның ішіне жеке ұшақ, тұру және сауық-сайран да кіреді97. 
Бұл сапар құны 100 000 долларға бағаланған98. Британдық тергеушілер осылайша компанияның 
сыбайлас жемқорлықпен өзінің бизнес мүдделерін алға тарта алатын деп санайды.  

Сонымен қатар, өзара хат-хабарламаларға сәйкес, 2012 жылдың наурыз айында Мәсімовтің көмекшісі 
Талант Мұратбаевқа Мәсімов пен Жаңаөзендегі кен орындарына инвестиция салу туралы 
американдық Occidental Petroleum компаниясының өкілдері арасында кездесу ұйымдастыруды 
сұраған хат келді99. Сонымен қатар, кейбір тергеулер көрсеткендей, премьер-министр Мәсімов 
француз тікұшақтарын жеткізу бойынша еуропалық компания Eurocopter-мен Қазақстанның келісімі 
үшін 12 миллион еуро алған100. 

2014 жылдың тамыз айында Мәсімовтің көмекшісінің атына Кливленд клиникасының қызметі үшін 31 
328,38 АҚШ доллары сомасында шот-фактура жіберілді. Медициналық қызметті алушы «Х мырза» еді, 
бірақ оның Мәсімов болуының ықтималдығы жоғары101. 

Кейбір бұқаралық ақпарат құралдары Мәсімовтің Парижде қызына жылжымайтын мүлік сатып 
алғанын және оның Сингапурдан 7,5 миллион долларға пәтер алғысы келгенін хабарлады102,103. 2008 
жылы Мәсімов АҚШ елшісіне Wall Street Journal-да жарияланған мақалада өзінің Сингапурдағы 
компанияның ортақ иеленуші екенін растады104. 

2012 жылы Мәсімов Франциядан Наполеон Бонапарттың үш хатын алып кеткені және ол үшін 
премьер-министр 97 500 еуроны қолма-қол төленгені туралы көп айтылды105. Бұқаралық ақпарат 
құралдары Мәсімовтің әйелі мен балаларының әуе билеттерін жариялады, олардың бағалауы 
бойынша, олар АҚШ-та бірінші класста жиі ұшып жүрді (және мүмкін ұшуды жалғастыра береді) және 
бір отбасы мүшесіне билеттің бағасы 15 мың АҚШ долларынан асады106. 

2020 жылы 1 қазанда Financial Times Қазақстандағы кен орындарын өңдейтін ірі металлургиялық және 
тау-кен холдингі – Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) бұрынғы топ-менеджерлерінің 
жұмбақ өліміне қатысты тергеуді жариялады. ENRC негізін Қазақстанның үш миллиардерлері - 
Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов және Патох Шодиев құрды. Олар Нұрсұлтан Назарбаевтың 
кезінде күш-қуатқа  иемденді107. 

7 жыл бойы британдық билік ENRC холдингіндегі кен орындарын сатып алуға байланысты ауқымды 
сыбайластық пен алаяқтықты көрсете алатын фактілерді тексеріп келеді. Соңғы жылдары холдингтің 
бірнеше бұрынғы топ-менеджерлері түсініксіз жағдайларда қайтыс болды, олар сыбайлас жемқорлық 
туралы ақпаратқа ие болуы мүмкін еді  және британдық тергеу оларды әлеуетті куәгерлер ретінде 
қарастырған. Олардың өлімінде кісі өлтіру белгілері байқалады. FT мәліметтері бойынша, холдингтің 
негізін қалаған үш олигарх сыбайлас жемқорлыққа немесе өлімге қатысты кез-келген айыптауларды 
жоққа шығарады. 

 
97 https://www.ft.com/content/7a14a6cf-067e-4f27-b8b2-82bf00c2477e  
98 https://www.thedailybeast.com/dollar100000-disneyland-trip-sparks-international-corruption-probe?ref=scroll  
99 http://stalingulag.top/item/31248-shesterka-nazarbaeva-karim-masimov-grabit-kazahstan  
100 https://kiar.center/judicial-probe-widens-to-french-secret-services-role-in-kazakhgate-deal/  
101 http://informpotok.org/index.php/item/32557-saga-o-karime-masimove-na-zdorove-deneg-ne-zhalko   
102 https://kompromat1.news/articles/84444-kenes_rakishev_kupil_kvartiru_v_parizhe_za_65_mln._evro  
103 http://prokurorska-pravda.today/stati/item/141362-masimov-i-kvartira-v-singapure-za-7-5-millionov-usd  
104 https://eurasianet.org/in-kazakhstan-what-did-embattled-teliasonera-learn-from-uzbekistan  
105 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/41065  
106  https://kompromat1.news/articles/95215-karim_masimov_zatravil_nezavisimye_smi_kazahstana  
107 https://on.ft.com/3l2siIe  
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2007 жылы, Кәрім Мәсімов премьер-министр болған кездері, Қазақстан үкіметі ENRC холдингінің 
24,8% акцияларына иелік етті108. Александр Машкевич Кәрім Мәсімовтің жұмыс кездесулеріне 
қатысып, сол кездегі премьер-министрден ENRC холдингінің қызметі тәуелді болатын Еуразиялық 
экономикалық одақ аясындағы тарифтік саясат мәселелеріне назар аударуын сұрады109. 

 

Құқық бұзушының толық заңды атауы: Әбіш Самат 
Сатыбалдыұлы 

Ел: Қазақстан 

Лауазымы: 25.12.2015 бастап қазіргі уақытқа дейін - 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші 
орынбасары. 03.2013-25.12.2015 - Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті төрағасының орынбасары. 11.2011-03.2013 - 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 
бөлім басшысы. 01.2010-11.2011 - Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің кадрлар департаментінің басшысы. 10.2008-
01.2010 - ҚР Әділет министрлігінің жауапты хатшысы. 2006-
2008 жылдары – Төраға орынбасары, Әділет министрлігінің 

тіркеу қызметі комитетінің төрағасы. 2000-2006 жж. - Ұлттық қауіпсіздік комитетінің офицерлік 
құрамындағы лауазымдар. 

Туған күні: 20.08.1978 

Басқа ақпарат: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің заңды мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, 
Нұр-Сұлтан, көш. Сығанақ, 20 үй. 06.05.2017 Қазақстан Президентімен ұлттық қауіпсіздік генерал-
лейтенанты арнайы атағы берілді. 

 

Самат Әбіштің мекеменің ұйымдық құрылымындағы рөлі, сондай-ақ оның адам құқықтарын 
өрескел бұзушылығындағы түпкілікті орындаушыларға күші 

• Заңнамаға сәйкес ҰҚК Төрағасының бірінші орынбасарын Қазақстан Президенті тағайындайды 
және ол ҰҚК төрағасына тікелей бағынады. Бірінші орынбасар бөлімдегі маңызы бойынша 
екінші адам болып табылады және ҰҚК Төрағасына жүктелген барлық функцияларды ол 
болмаған кезде  орындайды. Біздің мәліметіміз бойынша, 2020 жылдың қыркүйегіндегі жағдай 
бойынша, Кәрім Мәсімовтің ауруына байланысты ҰҚК іс жүзінде Самат Әбіштің бақылауында. 

• ҰҚК Төрағасының бірінші орынбасарының ресми қызметінен басқа, Самат Әбіш - Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жиені (Назарбаевтың кіші інісінің ұлы) және Қазақстандағы ең ықпалды 
адамдардың бірі. Біздің мәліметіміз бойынша, 2020 жылдың ақпанынан бастап азаматтық 
белсенділерді саяси қудалауды басқарған және белсенділерді күшпен, азаптау мен 
қатыгездікпен ұстауға бұйрық беретін  - Әбіш110.   

 
108 https://news.liga.net/amp/world/news/kazakhstan-khochet-prodat-naseleniyu-0-8-aktsiy-iz-gospaketa-v-enrc  
109 http://ets.kz/a4474/?print=1  
110 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2766213323697933  
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Құқық бұзушының толық заңды атауы: Тұрғымбаев Ерлан 
Заманбекұлы 

Ел: Қазақстан 

Лауазымы: 12.02.2019 бастап қазіргі уақытқа дейін - ҚР Ішкі 
істер министрі. 12.2012-02.2019 - Ішкі істер министрінің 
орынбасары. 07/31 / 2006-12.2012 - Алматы қаласы Ішкі істер 
департаментінің бастығы. 05.2006-31.07.2006 - Ішкі істер 
министрлігі Тергеу комитетінің төрағасы. 04.2003-05.2006 - 
Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бастығы. 
09.2002-04.2003 - Ішкі істер министрлігі Криминалдық полиция 
басқармасының бастығы. 01.2001-02.2002 - 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ Басқарушы директоры. 1984-2002 
жж - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

органдарында жұмыс. 

Туған күні: 14.08.1962 

Басқа ақпарат: Ішкі істер министрлігінің заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы 010000, Нұр-
Сұлтан, Тәуелсіздік даңғылы, 1. Ол бірнеше мемлекеттік марапаттармен марапатталған. 06.05.2019 ж. 
Қазақстан Президентімен полиция генерал-лейтенанты арнайы атағы берілді. 

 

Ерлан Тұрғымбаевтың мекеменің ұйымдық құрылымындағы рөлі, сондай-ақ оның адам 
құқықтарын өрескел бұзушылықтың соңғы орындаушыларына күші 

• Қазақстанда тергеу изоляторлары мен түрмелер қылмыстық атқару жүйесі комитетінің 
бақылауында. Полиция мен Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті ішкі істер органдарының 
бірыңғай жүйесіне кіреді. 2011 жылы Қазақстан Президенті өз жарлығымен тергеу изоляторы 
мен түрмелерді Әділет министрлігінің қарамағынан Ішкі істер министрлігінің қарауына берді. 
Құқық қорғаушылар қылмыстық-атқару жүйесін бақылаушылардан әлдеқайда алшақтағанын 
және құқық бұзушылыққа осал ететін бұл шешімді қатаң сынға алды111. БҰҰ-ның Азаптауға 
қарсы комитеті мен БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі комитеті бірнеше жылдан бері тергеу 
изоляторлары мен түрмелерді әділет министрлігіне қайтару туралы ұсыныстарын айырықша 
баса айтады, бірақ билік бұл ұсынысты елемейді. 

• БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі комитетінің ескертулеріне жауап ретінде Қазақстан БҰҰ-ның 
азаптауға қарсы конвенциясын жүзеге асыруға Ішкі істер министрлігі жауапты екенін көрсетті. 
Ішкі істер министрлігі азаптау туралы айыптаулар бойынша алдын ала тергеу жүргізеді және 
«егер біржақтылық пен ұзаққа созылған жағдайында болса», одан әрі тергеу арнайы 
прокурорларға тапсырылады, дейді билік112. 

• АҚШ Мемлекеттік департаменті өз есептерінде ІІМ жауапкершілігіне жүктелген полиция 
учаскелеріндегі, тергеу изоляторларындағы және түрмелердегі азаптау мен зорлық-зомбылық 
туралы хабарламаларға сілтеме жасады113. 

 
111 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5733452016ENGLISH.PDF  
112 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FKAZ%2FCO%2F2%2FAdd.2&Lang=ru  
113 https://www.state.gov/documents/organization/277527.pdf  
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• Қазақстанның «Ішкі істер органдары туралы» Заңы114 осы жүйеде шешім қабылдаудың мықты 
вертикалын белгілейді. Министр ішкі істер органдарының жүйесін басқарады, қызметкерлерді 
лауазымдарға тағайындайды, оларға тәртіптік жазалар қолданады, олардың жұмысын, оның 
ішінде Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің басшысының және оның орынбасарларының 
жұмысын бақылайды («Ішкі істер органдары туралы» Заңның 9-бабы). «Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігі туралы» ереженің 18-бабында Ішкі істер министрі 
«Министрліктің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыруға жеке жауап береді» деп 
көрсетілген115. 

• Ішкі істер органдарындағы барлық негізгі шешімдер министрдің басшылығымен қабылданады. 
Сондықтан, Ішкі істер министрі жоғары лауазымды шенеунік-бұзушы ретінде ішкі істер 
органдарының өкілдері тарапынан жүйелі түрде өрескел бұзушылықтар туралы біледі және 
сонымен қатар осы процестерді басқарады. Сондықтан, Ішкі істер министрі саяси астары бар 
істерді ойдан шығаруға, жаппай заңсыз ұстау мен тұтқындауға, саяси өлтірулерге, сондай-ақ 
тергеу изоляторлары мен түрмелеріндегі азаптау мен қатыгездікке жауапты. 

 

Құқық бұзушының толық заңды атауы: Нұрдәулетов 
Ғизат Дәуренбекұлы 

Ел: Қазақстан 

Лауазымы: 18.03.2019 бастап қазіргі уақытқа дейін - 
Қазақстанның Бас Прокуроры. 07.2017-03.2019 - Бас 
прокурордың бірінші орынбасары. 2007-07.2017 - Алматы 
облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
департаментінің бастығы. 1997-2007 ж.ж. - Қазақстан 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті органдарында жұмыс істеді. 
1996-1997 жылдары - Қазақстан Мемлекеттік тергеу 

комитеті органдарында жұмыс істеді. 1990-1996 - прокуратура органдарында жұмыс істеді. 

Туған күні: 11.06.1964 

Паспорт нөмірі: N09923709 

Жеке куәлік: 026975607 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Керей, Жәнібек Хандар, 14/2, кв. 264 

Басқа деректер: Бас прокуратураның заңды мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-
Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 14. 06.06.2019 2-ші дәрежелі мемлекеттік әділет кеңесшісі атағы 
берілді.  

 

 

 

 

 
114 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31538985#pos=3;-245  
115 http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000607_  
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Ғизат Нұрдәулетовтің институцияның ұйымдық құрылымындағы рөлі, сондай-ақ оның адам 
құқықтарын өрескел бұзушылықтарының түпкі орындаушыларына билік жүргізуі 

• Прокуратура туралы заңға116, сәйкес ведомство Қазақстандағы заңдылықтың сақталуын 
қадағалайды, қылмыстық қудалауға жауапты және сотта мемлекет мүдделерін білдіреді. 
Жоғарыда аталған заңның 4-тармағында прокуратура заңдылықты, құқықтық тәртіпті және 
қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету бойынша құқық қорғау және басқа мемлекеттік 
органдардың қызметін үйлестіреді. 

• Прокуратура - бұл Бас Прокурорға бағынатын орталықтандырылған орган. Прокуратурада 
биліктің қатаң вертикалі заңмен белгіленді. Прокуратурада бағынышты прокурорлардың 
жоғары тұрған прокурорларға қатаң бағынуы бар. Бас прокуратура, облыстық прокуратуралар, 
аудандық және оған теңестірілген қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған 
прокуратуралар Қазақстандағы прокуратура органдарының бірыңғай өкіметін құрайды. 
Барлық прокуратура органдарының басшылары Бас Прокурорға бағынады. 

• Бас прокурор мемлекеттегі барлық прокуратура жүйесінің қызметіне жауап береді және 
бөлімдегі барлық ненізгі шешімдерді қабылдайды, төменгі прокурорлардың қызметін 
басқарады. Бас прокурор прокуратураның барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар мен 
өкімдер шығарады; облыстардың, аудандардың прокурорларын, мекеме басшыларын 
қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. 

• Бас прокурорды Президент тағайындайды және қызметтен босатады және ол Президент 
алдында есеп береді. «Прокуратура туралы» Заңның 37-інші бабына сәйкес Бас прокурор 
Қазақстан аумағында заңдылықтың сақталуын жоғарғы қадағалауды жүзеге асырады. 
Осылайша, Бас Прокурор елдегі адам құқықтарының өрескел бұзылғаны үшін жеке 
жауапкершілікте: заңсыз қамауға алу, бейбіт іс-шараларға қатысушыларды қудалау, сөз 
бостандығын шектеу, азаптау. 

Заңның 11-тармағында прокуратура сотқа дейінгі тергеу кезінде заңдылықтың сақталуын 
қадағалайды. Сондықтан Бас Прокурор бейбіт наразылық акциясына қатысушыларға, 
оппозициялық саясаткерлерге және белсенділерге қатысты саяси астары бар істердің жасалуына 
жауап береді. Самат Әбішев, Ерлан Тұрғымбаев және Ғизат Нұрдәулетов – көпшіліктік аламдар 
емес. Ашық көздерде олардың активтері туралы ақпарат жоқ. Жұртшылыққа ұсынылатын ақпарат 
олардың қашан және қандай мемлекеттік қызметте болғандығы туралы аз өмірбаяндармен ғана 
шектеледі. Алайда бұл адамдар өте ықпалды және Президент Тоқаев пен Елбасы Назарбаевқа 
жақын (сонымен қатар, Самат Әбішев - Назарбаев отбасының ең бай мүшесі). Осыны ескере 
отырып, Әбішевтің, Тұрғымбаевтың және Нұрдәулетовтің жоғары қаржылық қауіпсіздігі туралы 
айтуға толық негіз бар. Бұл олардың немесе олардың отбасыларының ЕС пен АҚШ-та активтері 
немесе байланыстары (саяхаттауды қоса) болуы мүмкін дегенді білдіреді. 

 
116 Бұдан әрі біз ҚР-ның Заңын түсінеміз 30 маусым 2017 жылдың № 81-VI «Прокуратура жөнінде»: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31690116#pos=5;-106 
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4. ДУЛАТ АҒАДІЛДІ САЯСИ ӨЛТІРУ 

 

 Дулат Ағаділ - танымал қазақстандық құқық қорғаушы және 
блогер, ол Нұр-Сұлтанға (Астана) жақын орналасқан Талапкер 
ауылында тұрған. Ағаділ Қазақстандағы наразылық 
қозғалысының ең танымал жетекшілерінің бірі болды (әсіресе 
қазақ тілді ортада). Ол оппозициялық ҚДТ және «Көше 
Партиясы» қозғалыстарының митингілері мен акцияларына 
жиі қатысты, «Көше Партиясы» оппозициялық қозғалысын 
құрудың бастамашыларының бірі болды. Ол 43 жаста еді  
және алты баланың әкесі болған. 

2020 жылы 24 ақпанда кешке Дулат Ағаділ ұсталып, тергеу 
изоляторына қамалды, ал 2020 жылдың 25 ақпанында 
таңертең белсенді «жүрек жеткіліксіздігінен қайтыс болды» 
деп билік жариялады. Ағаділдің жақын адамдары оның жүрек 
ауруына шағымданбағанын және жаман әдеттері болмағанын 
айтады. Олар Дулаттың өлтірілгенін айрықша атап өтті: құқық 
қорғау органдарының қолданған азаптаулары мен 
қатыгездіктерінің салдарынан қаза тапты. Дулат Ағаділдің жанұясы “Ашық диалог” қорына 
белсендінің қайтыс болуымен байланысты  істе мүдделерін қорғауға сенімхат берді.  

Баяндама авторлары, Қазақстандағы азаматтық қоғам өкілдері, сондай-ақ Дулат Ағаділдің туыстары 
оның өлімін саяси өлтіру деп санайды: 

• тергеу изоляторында түнде ұсталғаннан кейін ажал кенеттен орын алды; 

• отбасы мүшелері мен белсенділер Дулат Ағаділдің денесінде көптеген соққылар мен көгеруді 
видеоға түсірді, бұл оған азаптау мен қатыгездік қолданылғанын көрсетеді; 

• Дулат Ағаділдің уақытша ұстау изоляторындағы өмірінің соңғы сағаттарын бейнелейтін 
видеода тергеу изоляторы қызметкерлерінің оған әдейі медициналық көмек көрсетпегенін 
байқауға болады; 

• Өлімінің алдында соңғы 2 жылда Дулат Ағаділ саяси себептермен жүйелі түрде қудаланды. 
Ағаділ Қазақстандағы наразылық қозғалысының ең танымал жетекшілерінің бірі болды 
(әсіресе қазақ тілді ортада). Ол Көше Партиясы қозғалысын құрудың бастамашыларының бірі 
болды.  

Саяси өлтіру деп біз қоғамдық немесе саяси қайраткерді өзі мүшесі болып келетін әлеуметтік топтың 
мүшелерін (мысалы, саяси оппозицияны) қорқыту мақсатында, сондай-ақ оның қоғамдық немесе 
саяси қызметі үшін кек алу мақсатында өлтіру әрекетін айтамыз.  

Саяси қастандық - авторитарлық мемлекеттің азаматтық қоғам мен оппозиция өкілдеріне қарсы 
жүйелі саяси қудалауы мен репрессиялық саясатының нәтижесі. Авторитарлық мемлекет саяси 
қастандыққа байланысты тергеуді имитациялай алады, бірақ құқық қорғау және сот органдары 
бақылауда болғандықтан, мұндай тергеу тәуелсіз және объективті бола алмайды. 
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Ағаділдің Қытайдың Шыңжаң провинциясындағы репрессия құрбандарын қорғаудағы сөзі 

2018 жылдан бастап Ағаділ үкіметке қарсы митингтерге қатысып, әлеуметтік желіде билікті сынға 
алды. Сонымен қатар ол заңсыз қамауға алынған бейбіт наразылық акциясының қатысушылары 
туралы ақпаратты жинап, құқық қорғаушыларға жеткізді. 

Ағаділ Қытайдың Шыңжаң провинциясында репрессияның құрбаны болған мыңдаған қазақтарды 
көпшілік алдында қорғады, сонымен қатар Қытайдың Қазақстандағы экономикалық экспансиясын 
сынға алды. Атап айтқанда, Ағаділ Шыңжаңнан қашып келгіп пана іздеген этникалық қазақтар 
Мурагер Алимула мен Кастер Мұсаханұлын белсенді түрде қорғады. 2019 жылдың қазан айында олар 
Қазақстан шекарасынан заңсыз өтіп, саяси баспана сұрады. 2019 жылдың 14 қазанында олар баспасөз 
мәслихатын өткізді, онда Мұсаханұлы өзінің саяси қайта тәрбиелеу лагерінде 4 жылдан астам уақыт 
жатқанын, сол жерде азапталғанын атап өтті. Бұған дейін Қазақстанның сыртқы істер министрі бұл 
лагерьлерде «этникалық қазақтар жоқ» деп мәлімдеген. Баспасөз мәслихатынан кейін бірден 
Әлімұлы мен Мұсаханұлын арнайы қызметтер ұстап, тергеу изоляторына жіберді. 

Дулат Ағаділ адвокатымен бірге Әлімұлы мен Мұсаханұлының Қытайға заңсыз көшірілуіне жол бермеу 
мақсатында тергеу әрекеттеріне барды. 2020 жылдың 21 қаңтарында сот саяси баспана іздеушілерді 
Қытайға депортацияламай бір жылға бас бостандығынан айырды. 17.10.2020 жылы бұрын-соңды 
болмаған оқиға туралы белгілі болды: олар босқын мәртебесін алды. Бұл жариялылық пен қоғамдық 
қысымның арқасында мүмкін болды. 

2019 жылдың қазан айында Ағаділ: «Мен сіздерге тағы бір рет ескертемін, егер бұл жігіттерге 
(Кастер Мұсаханұлы және Мұрагер Әлімұлы) азаматтық берілмесе, онда өздеріңізді кінәлаңыздар. 
Мен өзім адамдарды Ақорда ғимаратына шақырамын, тіпті мені қамауға алса да!»117. Ағаділ өзінің 
17.10.2019 жылғы видео-хабарламасында: “Қазір Қытайдың концлагерьлерінде болып жатқан 
жағдай бізге 7-8 жыл ішінде келеді. Мен мұны толық жауапкершілікпен жариялаймын. Егер мені осы 
сөздер үшін тұтқындаса, онда сол кезде айтайын. ... Бұл туралы қазақ халқы, Америка, Еуропа, 
бүкіл әлем айтуда. … Мен мұның бәрін 100 пайыз білетін [наразылық білдіруге шығып жүрген адам 
ретінде]  адаммын. Олар мені ұрып соғуы, өлтіруі  да мүмкін. Егер мұның бәрі орын алса, онда оны 
біздің арнайы қызметтер ғана жасайды. Мұны басқа ешкім жасамайды”118.  

 

Дулат Ағаділді қудалау тарихы 

Адам құқығын қорғау мен қоғамдық қызметі үшін жауап ретінде Ағаділ жүйелі түрде ұсталып, 
әкімшілік қамауға алынатын. 2019 жылы маусымда Ағаділді полиция бөлімінде ұрып-соққан - 
қолы шығып кетті, салдарынан гипске салынып оралды. Ағаділ өзінің оппозициялық белсенділігінің 
арқасында Қазақстанның басқа жүздеген белсенділері сияқты үнемі арнайы қызметтердің 
бақылауында болды деп айтуға негіз бар. 

2019 жылдың тамызынан желтоқсанына дейінгі аралықта Ағаділ «рұқсат етілмеген митингтерге 
қатысу» (Әкімшілік кодекстің 488-бабы), «полиция қызметкеріне бағынбау (Әкімшілік кодекстің 667-
бабы) және «сотты құрметтемеу» ( Әкімшілік кодекстің 653-бабы)) бойынша жалпы 80 тәуліктен астам 
уақытқа қамауға алынды. Атап айтқанда, Ағаділге сот залынан шыққан кезде 04.11.2019 жылы «сот 
пен сот жүйесін цирктегі клоундармен салыстырды» деген айып тағылды. Кейіннен, Дулат Ағаділ 

 
117 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2815642572088341/  
118 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819813925004539/  
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қайтыс болғаннан кейін, ол айыпталушы болған әкімшілік істердің материалдары қолжетімді 
кеңістіктен жоғалып кетті. 

Бұған дейін Ағаділ саяси қуғын-сүргінге байланысты өзінің өміріне қауіп төніп тұр деген күдігін айтқан. 
2019 жылдың 23 қазанында Дулат Ағаділ Целиноград ауданының прокуратурасына арыз жазды, онда 
ол жалған баптар бойынша сотталып жатқандығына және өзінің көзқарасы үшін қудаланғанына 
байланысты мерзімсіз аштық жариялағанын мәлімдеді. Ағаділ өз сөзінде егер оған бірдеңе болса, 
Целиноград ауданының прокуроры Асқар Жарылғапулын, АІІБ бастығы Ерлан Акбаровты, прокурор 
Аширбековті Б.С., сот төреші Динара Мерзадинованы, аудан әкімі Малғаждар Таткеевті, полиция 
инспекторы Медет Жұпарбаевты. жедел уәкіл Жарас Қапаровты кінәлайтынын  айтты. 

2020 жылдың қаңтарында Ағаділге «судьяға тіл тигізді» (ҚК-нің 410-бабы) және «прокурорға жала 
жапты» (ҚК-нің 411-бабы) бойынша айып тағылды. Қылмыстық істі Целиноград ауданының полиция 
бөлімі 17.10.2019 жылы болған оқиға бойынша қозғады. Ағаділге қатысты әкімшілік істердің бірінде 
сот үкімін жариялау кезінде белсенді сот төреші Динара Мерзадиноваға айқайлапты- мыс: 
«Назарбаев пен Тоқаев, сіздер билікте болған кезде, Қазақстанда ешқашан демократия болмайды! 
Мұндай әділетсіз судьялар болған кезде біз ешқашан алға баспаймыз! ... Мантияны шешіңіз, 
сиырларды сауыңыз!» Ағаділдің сөздері Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекеттен әлеуметтік көмек 
сұрап келген қазақстандықтарға «өздеріне сенуге» және «екі сиыр алуға» кеңес берген 
мәлімдемесімен байланысты болды119. Ағаділді сонымен қатар прокурор Б.Әшірбековке балағатты 
сөздер айтқандай қылды. Целиноград аудандық полиция бөлімінің тергеушісі Әлімхан Сағадиев 
қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеуді жүргізді. 

Адвокат Ғалым Нұрпейісов, сондай-ақ Дулат Ағаділдің анасы мен жұбайы Дулат Ағаділге қатысты 
«судьяны қорлау және прокурорға жала жабу» ісі қылмыстық іс жүргізу кодексінің нормаларын бұза 
отырып тергелгенін мәлімдейді. Атап айтқанда, заң бұзушылықтармен қылмыстық іс бойынша 
дәлелдемелер алынды және Дулат Ағаділдің соттағы сөздеріне лингвистикалық сараптама жүргізілді. 
Белсендіні сараптама тағайындау туралы шешімімен таныстырмады, сарапшыға қарсылық білдіруге 
және өзі көрсеткен адамдарды сарапшы етіп тағайындауға өтініш білдіруге мүмкіндік бермеді, 
сонымен қатар сарапшыға қосымша сұрақтар қоюға мүмкіндік бермеді. 

2020 жылдың 26 қаңтарында Ағаділге кетпеу туралы қолхат түрінде тыю шарасы таңдалды. Алайда 
Дулат Ағаділдің болмауына байланысты оған шешім туралы хабарланбаған. 2020 жылы 29 қаңтарда 
Ағаділ іздеуде болды. 2020 жылдың 30 қаңтарында белсенді Ақтөбе қаласында ұсталды және ұсталған 
жерден кетпеу туралы қабылданған қолхат жайлы хабарлады. Қылмыстық іс материалдары бойынша 
Ағаділ шешіммен танысудан бас тартқан-мыс. Алайда оның туыстары полицияның бұл қаулы туралы 
хабарлағанында күмәнданады. 

Целиноград аудандық сотының төрағасы Темиров Жанат Кулатаевич “тергеу іс-әрекеттерін 
жүргізуден жылыстаумен” байланысты кетпеу туралы жазбаша міндеттемесін қамауда ұстау 
шарасына өзгертуге рұқсат берді. Алайда судьяның шешімінде қамауда ұстау мерзімі 
көрсетілмеген. Қазақстан заңнамасына сәйкес, қамауға алу түріндегі тыю шарасы, күдіктелген адамға 
қылмысы үшін 5 жылдан кем емес мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған 
жағдайда ғана қолданылады. Егер 5 жылдан аз мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза 
қарастырылған болса, ерекше жағдайларда ғана күдіктіні қамауға алуға болады. Ағаділ өзіне тағылған 
айыптар бойынша 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді. Қазақстандық белсенділер 

 
119 https://www.facebook.com/watch/?v=636871030205779  
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мен құқық қорғаушылардың пікірінше, Дулат Ағаділ 2020 жылдың 25-27 ақпанында Нұр-Сұлтанға 
сапармен келген Еуропалық парламенттің депутаттарымен бейресми кездесуге қатысуы керек болған. 

  

Түнде ұстау және тергеу изоляторларындағы өлім 

2020 жылы 24 ақпанда шамамен 20:30-да азаматтық киім киген полиция қызметкерлері Ағаділді 
үйінде ұстады. Ұстауды Целиноград аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Дархан Баукаев, 
Қуандық Аппасов, Хангелді Сейдалы, Жарас Қапаров және тергеуші Әлімхан Сағадиев жүзеге 
асырды. Олар Дулат Ағаділдің үйіне жедел жәрдем көлігімен келіп, алаяқтық жолмен үйге кірген. 
Дулат Ағаділдің баласы Жанболат не болып жатқанын телефонына түсіріп алған. Полиция қызметкері 
Қапаров Жарас Жанболаттың қолынан ұрады, содан кейін телефон оның қолынан ұшып кетті. 

Полицейлердің бірі ұстау кезінде Ағаділге жеке заттарын тергеу изоляторында жинаудың мәні жоқ 
екенін айтқандығы назар аудартады, өйткені олар «оған пайдалы болмайды»120. Ағаділдің қолына 
кісен салып, азаматтық нөмірі бар көлікте алып кетті121. 

Арнайы прокурорлар басқармасы тергеген Ағадилдің өліміне қатысты қылмыстық іс материалдарына 
сәйкес, ұсталған кезде белсенді мас күйінде болған деп жазылған. Сондықтан, қамауға алынғаннан 
кейін, шамамен 21: 30-да оны Целиноград аудандық емханасына (Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, 
№ 3 блок, 1А ғимарат) алып барды, нарколог Қ.Үсенов Дулат Ағаділдің «алкогольдік мас болуының 
орташа дәрежесі» барын анықтады. Осыдан кейін оны ұстау туралы процессуалдық құжаттарды 
рәсімдеу үшін Целиноград ауданының полиция бөліміне (Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, 
Линейная көшесі, 1А) жеткізді. 

Дулат Ағаділдің анасы Гүлбараш Жолмұхамбетова, әйелі Гүлнәр Қасымханова және ұлы Нұрболат 
Ағаділов алкогольге мас болды деген айыптаулар жалған, өйткені Дулат алкоголь ішпеген және 
темекі шекпегенін айтады122. 

Қылмыстық іс материалдарына сәйкес, Дулат Ағаділді сағат 22:00 шамасында полиция бөлімінен 
шығарып, сағат 23:00 шамасында Нұр-Сұлтандағы сот сараптамасы институтына (Нұр-Сұлтан, Ғабиден 
Мұстафин көшесі, 7) жеткізген. Орталықта Дулат Ағаділдің денесінде зерттеуге 3-5 күн қалғанда пайда 
болған деп болжанған сол білек пен оң аяғының аймағында екі сырылдар табылғаны анықталды. 
Сараптама жүргізу кезінде айдауылшы Мұхтар Қашкепов Дулат Ағаділмен бірге болғандығы, ол өзінің 
айғақтарында Ағаділдің денесінде «көзге көрінетін жарақаттарды» байқамағанын айтқаны назар 
аудартады.  

Айдауылшының айғақтарында ол сағат 23:50 шамасында Дулат Ағаділді Нұр-Сұлтандағы тергеу 
изоляторына жеткізгені туралы хабарланды (Нұр-сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Алаш тас жолы, 
30/1 мекенжайы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің ЕЦ-166/1 мекемесі). 

Қылмыстық іс материалдары бойынша, 2020 жылдың 25 ақпанында сағат 00: 25-те Дулат Ағаділ 
карантин бөлімінің камерасына орналастырылды, өйткені таңертең оны «өзіне қарсы бұлтартпау 
шарасын қолданудың негіздемесін қарастыру» үшін сотқа жеткізу керек еді. Ағаділден басқа 
камерада тағы 4 адам болған. 

Адвокат Ғалым Нұрпейісов пен Дулат Ағаділдің туыстары ұсталғаннан кейін Ағаділді Нұр-Сұлтандағы 
тергеу абақтысына емес, Талапкер қалашығындағы уақытша ұстау изоляторына орналастыру керек 

 
120 https://www.facebook.com/100046530890920/videos/pcb.172727700954925/172727604288268/  
121 https://www.facebook.com/100006655892207/videos/pcb.2633098956921942/2633098846921953/?type=3&theater  
122 https://kaztag.kz/ru/news/dulat-agadil-ne-upotreblyal-alkogol-soratniki-umershego-v-sizo-

politaktivista?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1aTdiG8mCghYnp0oSeyDrPvLHLLBZDem19KB39jawOD8tYUX9UWlANPPA  
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деп талап етеді. ҚІЖК-нің 148-бабының 4-бөлігіне сәйкес, күдікті ұсталған жағдайда, бұрын таңдалған 
бұлтартпау шарасын қолданудың негізділігін қарау үшін тергеу судьясына жеткізілуі қажет. Алайда 
Ағаділді судьяға апармай, дереу тергеу абақтысына қамады. Қазақстан заңнамасына сәйкес, егер істі 
соттың қарауы қажет болса, күдіктіні ұақытша ұстау изоляторларында ұстауға болады. 

Ресми нұсқа бойынша, таңғы 07:48-де Дулат Ағаділдің денсаулығы нашарлап, оған жедел жәрдем 
шақырылды. Жедел жәрдем сағат 08: 16-да келіп, Дулат Ағаділдің қайтыс болғанын хабарлады. 

Ішкі істер министрлігі ішкі қауіпсіздік басқармасының бастығы Арман Саданов пен ішкі істер 
министрінің орынбасары Арыстанғани Заппаровтың әртүрлі нұсқаларын айтқандығы назар 
аудартады, олардың сөздерінен Ағаділ жедел жәрдем келгенге дейін немесе одан кейін қайтыс болды 
ма, ол жағы белгісіз. Садановтың айтуынша, таңғы сағат 7: 15-те Ағаділ өзін нашар сезінген, оған жедел 
жәрдем шақырылып, олар алғашқы медициналық көмек көрсетуге тырысқан. Жедел жәрдем 8: 15-те 
келді, 5-10 минуттан кейін өлім туралы айтылды123. Заппаровтың сағат 7: 00-ден кейін Ағаділдің 
ауырып, есінен танғанын айтты. Олар оған алғашқы медициналық көмек көрсетуге тырысты, «бірақ 
жедел жәрдем келген кезде Ағаділ қайтыс болды»124. 

2020 жылдың 25 ақпанында Нұр-Сұлтан Байқоңыр ауданының полициясы Дулат Ағаділдің өліміне 
қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Сол күні іс тергеуге Нұр-Сұлтан қалалық прокуратурасының 
арнайы прокуроры Нуралан Накишевтің басшылығымен тергеу-жедел тобына өткізілді. 

 

Тергеу изоляторындағы бейнебақылау камераларындағы жазбалар 

Ағаділ қайтыс болғаннан кейін үш ай өткен соң, тек 2020 жылы 29 мамырда оның анасы, жесірі 
және адвокаты Ғалым Нұрпейісов тергеу изоляторындағы бейнебақылау камераларындағы 
қылмыстық істің материалдарымен және жазбаларымен таныса алды. 

Бейнелерде 2020 жылдың 25 ақпанында сағат 06: 30-дан 08: 00-ге дейін болған оқиға жазылған. 
Сонымен бірге, «тергеуге белгісіз себептермен», 2020 жылдың 25 ақпанында түн ортасынан бастап 
таңғы 06: 30-ға дейін жазба «табылған жоқ». 

Адвокат Нұрпейісов айтқандай, бейнежазбалар таңертең Ағаділдің денсаулығының қатты 
нашарлауының көрінетін белгілері болғанын растады: оған төсектен тұру қиын болды, ол әрең 
қозғалды, ол теңселіп жүрді. Тергеу изоляторының қызметкерлері камераға кем дегенде 3 рет 
кірген. Олар Дулатты төсектен күштеп шығарып, оның ауыр күйін әдейі елемеді. Ешқандай дәрігер 
шақырылмаған. Сонымен қатар, Тергеу изоляторының қызметкерлері Ағаділдің жағдайын одан әрі 
нашарлатып, оны төсекке жатқызбады. Ол дәретхананың жанындағы есікті ұстап тұруға тырысқанда, 
олар оның қолын тіреуіштен тартып алды. Нәтижесінде Дулат Ағаділ еденге құлап, камераның 
ортасында 20 минут қозғалмай жатты. Осы уақытқа дейін тергеу изоляторының қызметкерлері 
ештеңе жасамады, камераның еденінде қозғалмай жатқан Ағаділді басып өтті.  

Тек 20 минуттан кейін Тергеу изолятор офицері Ағаділдің камераластарына оны алуға бұйрық берді, 
содан кейін әкімшілікке қоңырау шалды. Осыдан кейін тергеу изоляторы әкімшілігі жедел жәрдем 
шақырды, бірақ, кеш болып қалды. 2020 жылдың 31 мамырында адвокат пен Дулат Ағаділдің 
туыстары түрме қызметкерлерінің немқұрайдылығы туралы шағым түсірді, себебі олардың әрекеті 
белсендінің өліміне себеп болды125. 

 
123 https://rus.azattyq.org/a/well-known-kazakh-activist-aghadil-dies-after-day-in-detention/30453107.html  
124 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ozvuchena-hronologiya-prebyivaniya-agadila-v-sizo-392747/  
125 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2689430011376265/  
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Түрме күзетшісі М.Саттаевтың айғақтарына сәйкес, таңертеңгі сағат 08:00 шамасында бақылаушы 
Анарбаев Д. Дулат Ағаділдің ауырып қалғанын және жедел жәрдем шақыруға тура келгенін 
хабарлады. Саттаев жедел жәрдем шақырып, Ағаділ «ес-түссіз» жатқан камераға барды. Колония 
қызметкерлері реанимациялық әрекеттерді жасады (жүрекке массаж), нәтиже болмады. 

2020 жылы 1 маусымда арнайы прокурор Н.С.Накишев сот қаулысын шығарып, ол тергеу 
изоляторындағы бақылау камераларының бейнекөшірмелерін адвокат пен Дулат Ағаділдің 
туыстарына беру туралы өтінішті қанағаттандырды. Сондай-ақ, Накишев ақпараттың көптігіне 
байланысты қатты дискіні сатып алуға кеңес берді. Алайда, 03.06.2020 жылы Ағаділдің адвокаты мен 
туыстары прокуратураға бейне көшірмелерін алу үшін келгенде, оларға бейне көшірмелерін беру 
туралы бұйрықтың күшін жою туралы шешім шығарылғанын ұсынды. Бас тарту туралы шешімге 
Нұр-Сұлтан қаласы прокурорының бірінші орынбасары Берік Әбілов қол қойды. Бейне 
көшірмелерді ұсынудан бас тартуы олардың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы мүмкін, 
бұл  басқа қамауға алынған адамдардың жеке өмірін бұзады, деген айғақты айтты.  

Алайда, бұл тек бас тартуға себеп екені анық, ал прокуратура өліп жатқан Дулат Ағаділге медициналық 
көмек көрсетілмегенін көрсететін тергеу изоляторларынан бейнежазбалардың таралуын болдырмау 
үшін қолдан келгеннің бәрін жасауда. Сонымен қатар, адвокат пен туыстарына әлі күнге дейін тергеу 
изоляторына қамалғанға дейін Ағаділ жеткізілген полиция бөлімінен бейне жазбалар көрсетілмеген. 

 

Дулат Ағаділдің отбасының адвокаттарына  қысым жасау және мәйітті ашу кезінде тәуелсіздікті 
қамтамасыз ету талаптары 

Дулат Ағаділ ісіне 4 адвокат қатысты. Адвокат Данияр Ақтанов «судьяға тіл тигізу және прокурорға 
жала жабу» ісі бойынша белсендінің мүддесін қорғады. Алайда, ұстау кезінде Данияр Ақтанов 
белсендіге көмекке келмеген және телефон қоңырауларына жауап бермеген. Осыған байланысты 
белсендінің туыстары шұғыл түрде оған басқа адвокат жалдады - ол Бауыржан Азанов. Іс жүзінде 
Азанов Дулат Ағаділді қорғауға, белсенді тергеу изоляторында қайтыс болғаны белгілі болған кезде 
келген. Билік Азановты Дулат Ағаділ ісінен алып тастауға әрекет жасай бастады.  

2020 жылдың 25 ақпанында сот сарапшылары Ағаділдің денесін ашуды бастады. Ұзақ уақыт адвокат 
Бауыржан Азановты мәйітханаға кіргізбеді. Мәйітхана ғимаратының жанында полицияның арнайы 
автобусы болған. Олар оны  аутопсияның соңғы сатысында ғана кіргізді. Адвокат Азанов мәйіттің өзін 
емес, тек ішкі мүшелерін ғана көрді. Адвокат аутопсияны тоқтатуды талап етті және ашылған денені 
тәуелсіз сарапшылар  тексеруін талап етті. 

Сол күні, яғни 2020 жылдың 25 ақпанында, Адам құқықтары жөніндегі Қазақстандық Халықаралық 
бюро (АҚмЗСЖҚХБ) құқық қорғау ұйымы  адвокат Азановтың өтініші бойынша мемлекеттік сараптама 
қызметінің қызметкерлері емес екі патологоанатом - Арман Аханбеков пен Руслан Сатывалдиевті 
табуға көмектесті. 2020 жылы 26 ақпанда олар Ағаділдің онсыз да ашылған денесін тергеуді бастады. 
«Тәуелсіз сарапшыларды табу өте қиын және олардың қорықпайтындығына немесе билікпен 
қақтығысып қалмауға тырысатындығына кепілдік беру мүмкін емес», - деп қазақстандық 
шындықты түсіндіреді құқық қорғаушы Евгений Жовтис126. Бұл әсіресе саяси істерге қатысты.  

Екі күннен кейін құқық қорғаушылардың қорқынышы дәлелденді. 2020 жылдың 28 ақпанында 
эксперт-патологоанатомдар Арман Аханбеков пен Руслан Сатывалдиев Нұр-Сұлтан қаласы 
прокурорының орынбасары Елдос Қилымжановтың брифингіне қатысты. Тәуелсіз болу керек болған 

 
126 https://www.facebook.com/eugene.zhovtis/posts/1859714834158928  
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медицина мамандары сараптама аяқталмай жатып-ақ биліктің нұсқасын қайталай бастады. Атап 
айтқанда, Арман Аханбеков Дулат Ағаділдің денесіндегі гематомалар мен көгерулер мәйіт дақтары 
екенін және Дулат Ағаділдің денесінде жарақат табылмағанын айтты. 

Туыстарына Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
мүшесі болып табылатын адвокат Айман Омарованың қызметтерін пайдалануды ұсынды, сондай-ақ 
ол әлеуметтік желілерде Президент туралы жағымды пікір білдірді127. Омарова Дулат Ағаділ 
отбасының жалғыз адвокаты болуын талап етті. Осылайша, адвокат Азанов іс жүзінде істен 
шығарылды. Адвокат Айман Умарова Ағаділдің ісі бойынша құқық қорғау ұйымдарымен жұмыс 
істеуден бас тартты және белсендінің өліміне қатысты қоғамдық тергеуді диверсиялады.. 

Адвокаттың осындай әрекеттеріне байланысты қазақстандық белсенділер әлеуметтік желілерде 
Айман Умаровты 2018 жылы алған АҚШ Мемлекеттік департаментінің International Women of Courage 
Award марапатынан айыруға шақырған челленджді өткізді128. 

Дулат Ағаділдің туыстары қазіргі уақытта қаза тапқан белсендінің отбасының мүддесін қорғайтын 
адвокат ғалым Нұрпейісовке жүгінуге мәжбүр болды. 

 

Президент Тоқаев сараптама нәтижелеріне дейін Ағаділдің өлімінің себебін атады 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылдың 29 ақпанында сот-медициналық сараптаманың 
нәтижелерін күтпестен: «Мен, өкінішке орай, белсенді Дулат Ағаділ жүрек жеткіліксіздігі 
салдарынан қайтыс болды деп сенімді түрде айта аламын. Басқаша айту - шындыққа қарсы шығу 
деген сөз» деп мәлімдеді. 

Алайда Дулат Ағаділдің отбасы мен оның серіктестері оның өлімінің ресми нұсқасына сенбейді. 
Ағаділдің анасы Гүлбараш Жолмұхамбетова президент Тоқаев өзінің мәлімдемесімен тергеуге қысым 
көрсетіп, тергеуді белгілі бір бағытқа бағыттады деп санайды. Ол ұлының өлімін саяси өлтіру деп 
атайды. «Ол қылмыскер емес. Оның кінәсі оның шындықты айтуында болды. Оның өліміне 
[Нұрсұлтан] Назарбаев, [Қасым-Жомарт] Тоқаев, [Кәрім] Мәсімов, Ерлан Тұрғымбаев кінәлі деп 
санаймын», - дейді Дулат Ағаділдің анасы129. 

 

Билік белсенділердің өліміне қатысты қоғамдық тергеуге кедергі келтіруде 

Ашық диалог қоры, Кахарман адам құқығын қорғау қоры мен 405 құқық қорғау қозғалысының 
белсенділері жинаған мәліметтер мен билік нұсқасы арасында бірқатар сәйкессіздіктер бар. Құқық 
қорғау органдарының әрекеті өз қызметкерлерінің әрекетін  және сараптама нәтижелері ресми 
шықпаған кезде, президент Тоқаевтың Дулат Ағаділдің жүрек жеткіліксіздігі салдарынан қайтыс 
болуының себебі туралы мәлімдеме жасауы, шындықты жасыруға ұқсайды.  

2020 жылы 27 ақпанда Ағаділді жерлеу рәсімі өтті. Бұған дейін Ағаділдің ағасының келісімімен 
белсенділер оның денесін видеоға түсірген. Бұл бейне 27.02.2020 жылы кешке әлеуметтік желілерде 
тарала бастады. Видеода марқұм Ағаділдің артқы жағындағы, жамбасындағы, алақанындағы және 
өкшесіндегі тырнаулар мен көгерулер көрсетілген. Белсенділер бұл туралы Еуропалық парламент 

 
127 http://www.akorda.kz/ru/events/glava-gosudarstva-provel-vstrechi-s-chlenami-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya  
128 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570464617191135&id=100026828062397  
129 https://rus.azattyq.org/a/30642850.html  
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делегациясының мүшелеріне хабарлады, олардың бірі, 
депутат Рожа Тун денедегі жарақатқа назар аударып, тиісті 
скриншоттарды жариялады130.  

2020 жылы 28 ақпанда Нұр-Сұлтан қаласы прокурорының 
орынбасары Елдос Қилымжанов брифинг өткізіп, онда бұл 
дене жарақаттары емес, «мәйіт дақтары» екенін айтты131.  

Азаматтардың болжамды белгілері бар бейнежазбаны 
дұрыс тексерудің орнына, билік бұл бейне авторларына 
«қасақана жалған ақпарат таратқаны» үшін қылмыстық іс 
қозғады (ҚК-нің 274-бабы). Қылмыстық іс шеңберінде 
белсенді Медет Арыстанов «қорғану құқығымен куәгер» 
мәртебесін алды, бұл қазақстандық шындықта іс жүзінде 
күдіктінің мәртебесін білдіреді. Белсенділер Қайрат 
Сейтқалиев, Салтанат Барықбаев, Дархан Өмірбаевтың 
жұбайлары және Динара Әбішева, Асқар Қайырбек, Әсел 
Оңланбекқызы, Нағысхан Төлебаев, Аужан Аязбекова, құқық 
қорғаушы Анна Шүкеева куәгерлер ретінде жауап алуға 
үнемі шақырылып отырды. Оларға 7 жылға дейін бас 
бостандығынан айырылуы қаупі төніп тұрды132. Дулат 
Ағаділді азаптау туралы куәлік берген адамдарды қудалауы 
әлеуметтік желілерде кең таралып, наразылық білдірді. 
Қоғамдық қысымның аясында 2020 жылы 19 маусымда 
«біле тұра жалған ақпарат таратқаны» үшін қылмыстық іс 
тоқтатылды133. 

Оқиғалар биліктің Дулат Ағаділдің отбасына істі көпшілік 
алдында жария етпеу үшін қысым көрсеткенін көрсетеді. 2020 жылдың 28 ақпанында Нұр-Сұлтан 
прокурорының орынбасары Елдос Қилымжанов брифингте Ағаділдің денесі туралы видео жариялаған 
белсенділерге қарсы Ағаділдің анасы арыз жазғанын айтты134. Алайда, 2020 жылы 10 наурызда ол 
Кахарман құқық қорғау бастамасы және Дулат Ағаділдің серіктестері ұйымдастырған баспасөз 
конференциясында сөйледі. Ағаділдің анасы оның белсенділерге қарсы арызын прокуратурадан кері 
қайтарып алғанын айтты135. Ол сонымен қатар белсенділер бұл видеоны оның рұқсатымен 
жасағанын және оған ешқандай шағымы жоқ екенін мәлімдеді. 

Марқұм белсендінің әйелі Гүлнара Қасымханованың айтуынша, әкімдік өкілдері оған жақындап, оның 
және балаларының азаматтық белсенділермен байланыс жасамауын өтінген. Өз кезегінде әкімдік 
Дулат Ағаділдің отбасына жер телімін рәсімдеуге және үй салуға көмектесуге уәде берген136. 

 

 

 
130 https://www.facebook.com/rozathun/posts/2806990576059427  
131 https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=v5JauhnPAPI&feature=emb_logo  
132 https://rus.azattyq.org/a/30480940.html ;  
133 http://tirek.info/ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-arystanova-sejtkalieva-umirbaeva-prekrashheno/  
134 https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=v5JauhnPAPI&feature=emb_logo  
135 https://rus.azattyq.org/a/30479488.html  
136 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2706062426379690/  

Қаза тапқан Ағаділдің денесіндегі дақтар 
мен қанды ісіктер 
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Дулат Ағаділдің өліміне қатысты тергеудің тоқтатылуы 

2020 жылы 25 мамырда тергеу-жедел тобының жетекшісі Н.С.Накишев сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
тоқтату және Дулат Ағаділдің өліміне қатысты қылмыстық істі «қылмыстық құқық бұзушылық 
оқиғасының болмауына» байланысты тоқтату туралы қаулы шығарды. Сот-медициналық 
сараптаманың ресми нәтижелері бойынша Дулат Ағаділдің өлімі жедел миокард инфарктының 
салдарынан болған. Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының сарапшысы Марат Ариповтың 
қорытындысына сәйкес, миокард инфарктісі Ағаділде «жасырын» түрде жүрді. 

Дулат Ағаділдің туыстары оның жүрегі ешқашан ауырмағанын және жүрек аймағындағы ауырсынуға 
шағымданбағанын айтады. Сондықтан, олар Ағаділдің жүрек ауруынан қайтыс болғанын үзілді-кесілді 
жоққа шығарады. 

Адвокат Ғалым Нұрпейісов, Дулат Ағаділдің анасы Гүлбараш Жолмұхамбетова мен жұбайы Гүлнәр 
Қасымханова Ағаділдің өлімін қайта тергеуді және Ағаділдің денсаулығының күрт нашарлауын 
елемеген тергеу изоляторы қызметкерлерін жауапқа тартуды талап етіп, бірнеше жаңа өтініш берді. 
Алайда, 2020 жылдың 24 тамызында олар Нұр-Сұлтан қаласының прокуроры Бауыржан 
Мырзакеровтен Целиноград полиция бөлімі қызметкерлерінің, сондай-ақ «Нұр-Сұлтан» тергеу 
изоляторы (ЕЦ 166/1 мекемесі) қызметкерлерінің заңсыз әрекеттерінің белгілері жоқ »деген жауап 
алды. 

 

Дулат Ағаділді өлтіру фактісі бойынша тәуелсіз тергеу жүргізуді талап етіп, оның естелігін 
құрметтегені үшін белсенділерді жаппай қудалау 

Оппозиция белсендісінің өлімі 2020 жылдың 25 ақпанынан 2020 жылдың 1 наурызына дейін 
Қазақстанның 14 қаласында болған тағы бір жаппай бейбіт наразылықты тудырды. Шерушілер 
Ағаділдің өліміне байланысты тәуелсіз тергеу жүргізуді және үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Осы 
күндері полиция қатыгез күш қолданып, кем дегенде 244 бейбіт шерушілерді ұсталды, олардың 20-
дан астамы әкімшілік қамауға алынды. Белсенділердің бірі Серік Асқаровты ұстау кезінде қолы 
сынған. Көптеген белсенділер жарақат алды. Ұсталғандардың арасында Ағаділ ісі бойынша көпшілікке 
ақпарат жинаған құқық қорғаушылар Дана Жанай мен Салтанат Барықбаева болды. 

Жаз бойы белсенділер асар әдісін қолданып (қазақ халқының бірлескен еркін еңбек дәстүрі) Дулат 
Ағаділдің отбасына үй салуға көмектесті. 2020 жылдың 24 шілдесінде үй салудың келесі кезеңі 
аяқталғаннан кейін бір топ белсенділер үйден ауылдың сыртында орналасқан Дулат Ағаділдің 
қабіріне дейін жаяу жүрді. Шеру барысында олар Дулат Ағаділдің есімін, сондай-ақ «Алға, Қазақстан!» 
және «Полиция адамдармен!» ұрандарын айтты. Полиция қызметкерлері не болып жатқанын 
бақылап, барлығын камераға жазып алған, бірақ шеруге кедергі болған жоқ. 

8.08.2020 жылы марқұмның отбасына арналған үйдің құрылысын аяқтау құрметіне Қазақстанның әр 
аймағынан келген белсенділер Дулат Ағаділді өзі тұрған Талапкер ауылында еске алды. Еске алуға 
дайындық ақша аударған және басқа да қажетті көмек көрсеткен азаматтық белсенділердің белсенді 
қатысуымен жүргізілді. 

Шын мәнінде қазақ дәстүрлері аясында белсенділер Дулат Ағаділдің отбасына гуманитарлық көмек 
көрсетті. Қазір билік 24.07.2020 және 08.08.2020 оқиғаларын «рұқсат етілмеген митинг» және 
«экстремистік деп танылғаннан кейін ұйымның қызметіне қатысу» ретінде көрсетуге тырысуда. 96 
белсенді 5-тен 15 күнге дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алынды, кем дегенде 38 белсендіге 
«митинг ұйымдастыру және өткізу тәртібін бұзды» деген айып тағылды. Кейбір сот процестері түннің 
бір уағында (24: 00-де) және асығыс түрде өткізілді. Жалпы, Дулат Ағаділді еске алу жиынына 
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қатысқаны үшін кем дегенде 183 адам қудаланды (ұстау, тұтқындау, жауап алу, арнайы қызметтің 
қысымы)137. 

Сонымен қатар, қазіргі уақытта кем дегенде 57 оппозициялық белсендіге қарсы қылмыстық іс 
қозғалды. Олар Дулат Ағаділді еске алуға қатысқаны, бейбіт митингтерге қатысқаны, сондай-ақ ҚДТ 
мен Көше партиясының бейбіт оппозициялық қозғалыстарын қолдағаны үшін қудаланады. Олардың 
көпшілігіне «ұйым экстремистік деп танылғаннан кейін оның қызметіне қатысу» бойынша айып 
тағылды (Қылмыстық кодекстің 405-бабының 2-бөлігі)138. 

Фактілер Дулат Ағаділдің түнгі ұстаудан кейін азаптауға ұшырағанын, содан кейін Нұр-сұлтан 
қаласының тергеу изоляторында қайтыс болғанын, онда оған уақтылы медициналық көмек 
көрсетілмегенін көрсетеді. Белсендінің өлімі полиция қызметкерлерінің қылмыстық әрекеттері және 
тергеу изоляторлары қызметкерлерінің немқұрайлылығы салдарынан болды. 

Ағаділдің өлімі - ол жүйелі түрде саяси қуғын-сүргін мен қамауға алынудың салдары. Бұл саяси 
қастандық Қазақстан билігінің наразылық білдірушілер мен оппозицияға қарсы жүргізген 
репрессиялық саясатының тікелей салдары болып табылады, сонымен қатар Қазақстандағы жүйелік 
азаптау проблемасын тағы бір рет әшкереледі. Азаматтық қоғам бұл оқиғаны енді өз бостандығын 
ғана емес, өмірін де қатерге тігіп отырған белсенділерді демонстрациялық қорқыту деп қабылдады. 

Қазақстан билігі Дулат Ағаділдің өлімінің себептері туралы объективті және тәуелсіз тергеу жүргізбеді 
және ол қайтыс болған түні болған жағдайды дәйекті түрде жасыруға тырысты. Билік Дулат Ағаділдің 
естелігін құрметтеу әрекеттері мен объективті тергеу талаптарын қудалаудың жаңа толқыны үшін 
сылтау ретінде қолданды. 

Дулат Ағаділдің тергеу изоляторында қаза болуына байланысты алаңдаушылықты АҚШ-тың оңтүстік 
және Орталық Азия істері жөніндегі мемлекеттік департаментінің бюросы139, Қазақстандағы 
Ұлыбритания Елшілігі140, ЕҚЫҰ Демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюроның 
директоры Сольрун Гисладоттир141, Бельгия Сенатының депутаты Марк Дамесмекер, сондай-ақ 
Еуропалық Парламенттің 24-тен астам депутаты (Ағаділдің отбасына жасалған қысымға және оны еске 
алғаны үшін белсенділердің жаппай қудалануына наразылық білдірді) білдірді142. Олар белсендінің 
өліміне қатысты көпшілік алдында және мұқият тергеу жүргізуге шақырды, оны Қазақстан билігі 
елемеді. 

30.04.2020 АҚШ-тың ЕҚЫҰ-дағы тұрақты өкілі Джеймс Гилмор ЕҚЫҰ-ның Нұр-Сұлтандағы 
бағдарламалар кеңсесінің жетекшісіне жолдауында былай деп атап өтті: «Ақпан айында адам 
құқығын қорғаушы Дулат Ағаділдің полиция қамауында болған өлімі және оның өлім себептеріне 
байланысты биліктен жауап талап еткен демонстранттарды ұстау, «Нұр-Сұлтан» кеңсесі сот 
және полиция реформасы бойынша жұмысына басымдық беруі керек» деп мәлімдеді143. 

 

 
 

 
137 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/331944268139383  
138 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2797139543938644  
139 https://twitter.com/State_SCA/status/1232399059194929152  
140 https://twitter.com/UKinKZ/status/1232667173115617282  
141 https://twitter.com/ODIHRdirector/status/1232678048476037121  
142 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819727411679857/ ; 
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2814841118835153  
143 https://osce.usmission.gov/on-the-report-by-the-osce-programme-office-in-nur-sultan/  
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5. СЕРІК ОРАЗОВ ЖӘНЕ АМАНБИКЕ ХАЙРОЛЛАНЫҢ ІСТЕРІ 

 
Азаматтық белсенділер Серік Оразов пен Аманбике Хайролла жүйелі түрде олардың қоғамдық 
қызметіне байланысты биліктің саяси астарлы қудалауы мен қысымына ұшырады. Кейіннен бұл 
белсенділердің саяси өлтіру сипаттары бар өліміне әкелді. Сонымен қатар, полиция мен ҰҚК Аманбике 
Хайроллының өлімі туралы фактіні Ақтөбедегі құқық қорғаушылар мен белсенділерді қорқыту үшін 
пайдаланды. 

 

Серік Оразовтың ісі 

Серік Оразов — ақтөбелік оппозиция белсендісі. Ол 
оппозициялық ҚДТ қозғалысы мен Коше Партиясы шақырған 
митингілер мен акцияларға қатысты. Серік Оразов жиналу 
бостандығы мен сөз бостандығы құқықтарын сақтауды талап 
еткен билікті сынаған бейнероликтерді жазып, әлеуметтік 
желілерге орналастырды, бейбіт жиналыстарға қатысты, 
сонымен қатар белсенділерге қарсы саяси астарлы сот 
процестеріне қатысты. Оразов сонымен бірге Қытайдың 
экономикалық экспансиясына және Қазақстанда 55 қытайлық 
зауыт салуға қарсы болды144. 

Оразовты бейбіт митингілерге қатысқаны үшін бірнеше рет ұстады. Атап айтқанда, полиция оны 
19.09.2019, 16.12.2019 және 01.03.2020 күндері ұстады. Серік Оразовтың хабарлауынша, 01.03.2020 
жылы ұстау кезінде полиция оны ұрып-соғып, қолын бұрап, содан кейін қан қысымы көтеріліп, жүрек 
соғысы күшейіп, полиция көлігінде есінен танған. Есінен танып, полиция бөліміне жеткізілді, сол 
жерден жедел жәрдем ауруханаға алып барды, оған көмек көрсетілді. Оразов ауруханадан шыққан 
кезде полиция оны тағы ұстап алып, әкімшілік сотқа апарды. Сол жерде кешке сағат 20:00-де оған 
«полиция қызметкерлеріне бағынбағаны» үшін әкімшілік ескерту жасалды145.  

Серік Оразовтың ұлы Берік Оразовтың айтуынша, 10.04.2020 жылдан бастап олардың отбасы үйлеріне 
тәулік бойғы қадағалауды байқады. 

2020 жылдың 15 мамырында полиция қызметкері Рамазан Қалиев 68 жастағы Оразовты ұстамақ 
болып, оны күшпен ұстап, итеріп жіберіп, кіреберіске кіргізбеді146. Әңгімеге қарағанда, полицейдің 
Оразовқа митингтерге қатысуы туралы сұрақтары болған147. Кейінірек, өзінің айғақтарында полиция 
қызметкері Қалиев өзінің белсенді Оразовты полиция бөліміне 3 бөлімге сәйкес әкімшілік іс бойынша 
жеткізу туралы бұйрығы болғанын хабарлайды. 476 («митинг өткізуге тыйым салу бөлігінде төтенше 
жағдайды бұзу»). 

Марқұмның ұлы Серік Оразов үйге кірмек болғанда, полиция қызметкері оны буындыру әдісін 
қолданып, оның мойнынан ұстап алғанын айтады148. Осыдан кейін Серік Оразов пәтерге жетіп 
үлгермей, құлап, көз жұмды149. Мемлекеттік сот-медициналық сараптама Оразовтың өліміне жүрек-
қан тамырлары жеткіліксіздігі себеп болды деген қорытынды жасады. 

 
144 https://www.youtube.com/watch?v=4wmk4EVLAnY&feature=youtu.be  
145 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110836157302987&id=100051298098569  
146 https://www.facebook.com/100010593514534/videos/pcb.1146416689054771/1146412075721899/?type=3&theater&ifg=1  
147 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/videos/pcb.2683974621921804/10217275297616920/?type=3&theater&ifg=1  
148 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111069640612972&id=100051298098569  
149 https://www.facebook.com/100051298098569/videos/123263196060283/  
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Туыстары Оразовты өлімге әкелген полиция қызметкері Рамазан Қалиевты жауапқа тартуды талап 
етуде. Қылмыстық кодекстің 362-бабы - «билікті немесе қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану» 
бойынша қылмыстық іс қозғалды, дегенмен туыстары азаптауға байланысты тергеу жүргізуді талап 
етті.  

Алайда, 2020 жылы 26 маусымда тергеу «қылмыс құрамын таппады» және полиция қызметкеріне 
қатысты қылмыстық істі жауып тастады. Тергеушілер күәгер болған полицейлер мен 
«куәгер»мәртебесінде болған Рамазан Қалиевтің айғақтарына сілтеме жасады. Осы айғақтар 
бойынша, Қалиев «Оразов С.-ға қарсы күш қолданбаған, ұрмаған, сүйремеген, жерге лақтырмаған, 
қолын бұрамаған немесе басқа заңсыз әрекеттерді жасамаған».  

Сонымен қатар, тергеу полиция қызметкері Қалиев пен Берік Оразовтың арасындағы бетпе-бет 
сөйлесуді өткізуден бас тартты, мұны марқұмның ұлы полиция қызметкерінің айғақтарына «қайшы 
келмейді» деген айғақтар бергендігімен негіздеді. Алайда бұл дұрыс емес, өйткені полицей Калиев 
күш қолдануды жоққа шығарды, ал Берік Оразов полицейдің кіре берісте буындыру техникасын 
қолданғанын - белсендідің мойнынан ұстап тұрғанын көргенін ашық айтты. 

Сонымен қатар, полицейге қатысты тергеуді тоқтату туралы шешімде «Оразов С. әрқашан 
митингтерге шыққан» сөз тіркесі қосымша түсініктемелерсіз қолданылған. 

Оппозициялық белсендідің өліміне қатысты қылмыстық істің жабылуы әлеуметтік желілерде 
халықтың наразылық толқынын туғызды. 2020 жылдың қыркүйегінде іс қосымша тергеуге жіберілгені 
белгілі болды. 

Полиция қызметкері Рамазан Қалиев полицияда жұмысын жалғастыруда және белсенділерді 
қудалауға қатысуда. 

 

Аманбике Хайролла ісі 

Аманбике Хайролла (құжаттары бойынша тегі Мейірханова) — 
ҚДТ мен Көше Партиясы қозғалыстарын қолдаған ақтөбелік 
оппозиция белсендісі. Ол 32 жаста және үш баланың анасы 
болған. 2020 жылы 28 наурызда полиция Аманбике 
Хайролланың мәйіті Ақтөбенің шетінен табылды деп хабарлады. 

Бір күн бұрын қоштасу хатын «Аманбике Хайролла» Facebook 
парақшасында жариялады. Алайда Хайролланың өзі осы 
парақша 19.02.2020 жылы хакерлік шабуылға ұшырағанын 
және оған белгісіз біреулердің қол жеткізгенін  хабарлаған150. 
2020 жылдың ақпан-тамыз айларында бірнеше ондаған 
оппозиция белсенділері өздерінің аккаунттарын бұзу туралы 
хабарлады151. Qaharman және «405» құқық қорғау 
ұйымдарының ақпараттық парақшаларынада шабуыл жасалды. 
Аккаунт бұзылғаннан кейін Хайролла Facebook желісіндегі Kazakhkyzy Koshe Partyasinda парақшасынан 
достарымен хат жазысқан152. 

Билік Хайролланың өлімінің ресми нұсқасын суицид деп атады. 

 
150 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=232694894422930&id=100030472630759  
151 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2631221097197157/  
152 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2634769620175638/  
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Хайролла оппозициялық митингтерге қатысты, сонымен қатар әлеуметтік желілерде билікті сынға 
алды. Осыған байланысты ол бірнеше рет заңсыз ұстауға, сондай-ақ облыстық әкімшілікте, қалалық 
прокуратурада және ҰҚК-да жауап алынды. Хайролланы 06.12.2019 ж. азаматтық киімдегі ҰҚК 
қызметкерлері оны үйден ұрлап, телефонды алып, жауап алуға қалай жеткізгені туралы бейнежазбасы 
сақталған153. ҰҚК қызметкерлері оның телефонын тартып алғаннан кейін, оның Facebook 
парақшасынан жарияланымдар жоғала бастады. Жергілікті белсенділердің ақпараты бойынша, ҰҚК 
қызметкерлері Хайроллаға "билікпен ынтымақтасуды" ұсынып, орнына пәтер беруге уәде берген, 
бірақ белсенді бас тартқан.. 

04.03.2020 ж. Хайролла полицияға арыз берді, онда ол 2020 жылдың ақпан айынан бастап әлеуметтік 
желілерде белгісіз адамдардан қорқыту  хабарламалар алғанын хабарлады. Хабарламаларға 
сүйенсек, бұл адамдар жеке мәліметтер мен Хайролла мен оның отбасы мүшелерінің қозғалыс 
бағыттарын білген. Хайролла өзінің досы, белсенді Ерлан Файзуллаевқа белгісіз адамдар оны Дулат 
Ағаділдің өліміне «ықпал етті» деп айыптап, «егер ол өзін-өзі өлтірмесе, балаларын өлтіремін»деп 
қорқытқанын айтты154. Полиция Хайроллаға Дулат Ағаділдің өлімі туралы іс бойынша одан жауап алу 
ниеті туралы хабарлағаны белгілі155. 

«Жаным ауырады, депрессияға ұшырадым», — деді Хайролла досы Файзуллаевқа. 20 наурыз 2020 
жылы Хайролла Файзуллаевқа «Мені жақын арада өлтіреді» деген хабарлама жіберді156. 

Хайролланың қайтыс болғаны туралы ресми хабарламадан бірнеше сағат өткен соң полиция 
Qaharman Human Rights Foundation құқық қорғаушысы Алтынай Туксикованы жауап алуға шақырды. 
Қудалауға Facebook-тің бұзылған парақшасындағы өзін-өзі өлтіру туралы хатта «Алтынай» есімінің 
басқа есімдер қатарында аталуы себеп болды. Туксикова Хайролламен таныс емес екенін атап өтеді. 
Туксикова, сондай-ақ бірнеше оппозиция белсенділерінен Хайролланың өліміне қатысты 
қылмыстық іс аясында жауап алынуда. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
153 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2652068188445781/  
154 https://www.facebook.com/100011912251586/videos/762897254117343/  
155 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2634732430179357/  
156 https://www.facebook.com/100011912251586/videos/762897254117343/  
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6. БЕЛСЕНДІЛЕР МЕН ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУШЫЛАРДЫ ҚУДАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ 
ТІЗІМІ 

 

Бұл бөлімде әлеуметтік желілерде, азаматтық және адам құқықтары саласындағы билікті сынаған, 
бейбіт жиналыстарға қатысқан белсенділер мен құқық қорғаушыларды қудалауға тікелей қатысқан, 
қылмыстық тапсырыстарды орындаған тұлғалар анықталады.  

 

НҰР-СҰЛТАН (АСТАНА) 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейін Нұр-Сұлтанда қаласында кем дегенде 
265 белсенді саяси астары бар қуғын-сүргінге ұшырады. Полицияның әрекеті нәтижесінде 1 белсенді 
- Дулат Ағаділ өлтірілді. 

 

Малыбаев Бақытжан Әсембекұлы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан полиция бөлімі бастығының бірінші орынбасары, 
полиция полковнигі 

Туған күні: 23.07.1969 

ID: 047564720 

Паспорт: N12926717 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Шевченко 4, пәтер 36 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Малыбаевты бірнеше рет Нұр-
Сұлтандағы бейбіт наразылық акцияларында көрді, осы кезде ол наразылық білдірушілерді күшпен 
ұстау және тарату процесін басқарды157. 2019 жылы 22 наурызда оның бұйрығымен бейбіт митингіге 
қатысқан «Қазіргі уақыт» телеарнасының журналисті Светлана Глушкова ұсталды158. 09.05.2019 
Бақытжан Малыбаев журналистерді өзінің қарамағындағылар наразылық білдірушілерді ұстамады 
деп сендірді, дегенмен сол күні кем дегенде 5 тұтқындаулар тіркелді159. Малыбаев Нұр-Сұлтандағы 
парламент ғимаратының жанындағы алаңда наразылық білдірген көпбалалы аналарды қоршап алған 
полицияның іс-әрекеттерін басқарды.  

06.07.2019 Малыбаев Қазақстандағы президенттік сайлау нәтижелерінің күшін жоюды талап еткен 
наразылық білдірушілерді ұстау кезінде полиция қызметкерлері мен полицияның арнайы 
бөлімшелерінің іс-қимылдарын басқарды160. Малыбаев «титушки» деп аталатын Азамат Шайкелемов 
пен Жігер Ахметовтің Азаттық радиосы журналистерінің жұмысына кедергі келтірген әрекеттерін 
жасырды161,162. Журналистердің оларға назар аударуын сұрағанда, Бақытжан Малыбаев: «Бұл 
сендердің адамдарың, олар әдейі арандатып жатыр» деп жауап берді. 

 
157 https://www.youtube.com/watch?v=Z4bquKXs9lQ&amp=&feature=youtu.be 
158 https://kaztag.kz/ru/news/poterpevshaya-po-delu-zaderzhannoy-v-astane-zhurnalistki-popala-v-zal-suda-bez-
udostovereniya?fbclid=IwAR0cvULTYBByKPUarG3to0yiZ1Zg7t9xXzFjD-JcZUOIdGMr8w6sJe7eQPQ 
159 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-detentions-activists-almaty-nur-sultan-regions/29930475.html 
160 https://ru.odfoundation.eu/a/9452,kazahstan-posle-6-ijulja-2019-vlasti-presledujut-i-otpravljajut-za-reshetku-uchastnikov-mirnyh-sobranij/  
161 Титушки дегеніміз - Украинада билік күш қолданып, арандатушылықтар ұйымдастырып, тәртіпсіздікке шақырған спорттық түрдегі адамдарға 
қатысты пайда болған ұжымдық термин.. 
162 https://www.youtube.com/watch?v=Jz9MGhMPj2s&t=999s 
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Тулеуов Асхат Калмагамбетович 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан ұлттық қауіпсіздік 
комитеті бөлімінің бастығы 

Білісбеков Нұрғали Дәулетбекұлы 

Туған күні: 20.12.1962 

Лауазымы: Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті төрағасының 
орынбасары, Ұлттық қауіпсіздік комитеті 10-

департаментінің кураторы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің генерал-лейтенанты 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. Белсенділердің пікірінше, Асхат Тулеуов - 21.03.2019 және 01.05.2019 
ж. Нұр-Сұлтан қаласындағы бейбіт наразылық акцияларын таратуды ұйымдастырушы. Нұрғали 
Білісбеков ҰҚК қызметкерлерінің тарапынан бизнесмендерге рекеттік бақылау жасайды163. Төлеуов 
пен Білісбековтің отбасылық байланысы бар. 

 

Абдурахманов Тахир Нурканович 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан ІІД Жергілікті полиция қызметі бастығының 
орынбасары, полковник 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Құқық қорғаушы Анна Шүкееваның 
айтуынша, 2020 жылдың 12 маусымында Абдурахманов одан полиция 
бөлімінде сұрақ алған, ол Нұр-Сұлтандағы АҚШ елшілігінің алдындағы 
наразылық акциясына қатысқаны үшін ұсталған. Шүкеева өзін полицияда 
6 сағаттан астам ұстағанын, қоңырау шалу құқығынан айырылғанын, 
кеңсеге қамалғанын, су ішуге тыйым салынғанын және ұзақ уақыт 
дәретханаға жібермегенін айтты. Абдурахманов оған қолын сілтеп, егер 
ол қоңырау құқығын талап етуді қоймаса, оны психикалық ауруханаға 
жіберемін деп қорқытады164. Шукееваның полиция бөлімінде онлайн 
режимінде сот отырысы өтіп, оған «рұқсат етілмеген митингке 
шақырғаны» үшін 50 АЕК (шамамен 265 еуро) айыппұл салынды. 

 

Ильясов Руслан (суретте сол жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері, аға 
лейтенант 

Абитасов Жасұлан (жалған есім - фотода оң 
жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері, аға 
лейтенант 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 2020 
жылдың 12 маусымында Анна Шукееваға 50 

 
163 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2336225536696716/ 
164 https://www.facebook.com/photo?fbid=266009271391871&set=pcb.266009438058521  
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АЕК (шамамен 265 еуро) айыппұл салынғаннан кейін, Ильясов пен Әбитасов оны полиция 
ғимаратынан шығарып, күштеп көлікке отырғызып, ауруханаға жеткіземін деп қорқытты. Шукееваға 
жүкті болғанына қарамастан оған күш қолданылды. Әбитасов белсендіге оны «хайуан» деп қорлады. 
Шүкеева телефонын алып, тікелей бейнені көрсете бастағаннан кейін полиция оны үйіне алып кетті165. 

 

Сағадиев Әлімхан Қазбекұлы 

Туған күні: 06.05.1997 

Лауазымы: Целиноград аудандық полиция бөлімінің тергеушісі 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. Тергеуші Сагадиев Дулат Ағаділге қатысты 
«судьяға тіл тигізу және прокурорға жала жабу» бойынша қылмыстық істі 
тергеп жатқан. 2020 жылғы 24 ақпанда белсендіні түнгі ұстауға қатысты. 

 

Аппасов Қуандық Бесімбайұлы 

Туған күні: 08.02.1992  

Жеке куәлік: 034489600 

Мекен-жайы: Ақмол, ст. Черемушки 3, пәтер 13 

Лауазымы: Целиноград аудандық полиция бөлімінің қызметкері 

Баукаев Дархан Қайратұлы 

Туған күні: 10.11.1989  

Жеке куәлік: 035039642 

Мекен-жайы: Ақмол, ст. Гагарин 10, пәтер он бес 

Лауазымы: Целиноград аудандық полиция бөлімінің қызметкері 

Сейдалы Хангелді Мақсұтұлы 

Туған күні: 21.06.1995  

ID: 040278057 

Мекен-жайы: Ақмол, ст. Гагарин 15, пәтер 21 

Лауазымы: Целиноград аудандық полиция бөлімінің қызметкері 

Қапаров Жарас Толюгенұлы 

Туған күні: 08.16.1984  

Жеке куәлік: 047927074 

Мекен-жайы: Ақмол, Бақыт ықшамауданы 12, пәтер он тоғыз 

Лауазымы: Целиноград аудандық полиция бөлімінің қызметкері 

 
165 https://instagram.com/simkaaktiv/live/17883560875612173?igshid=1wdcbj9cifav3 ; 
https://www.facebook.com/100039484013023/videos/pcb.264086804917451/264086188250846/  
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Суретте солдан оңға қарай: Куандык Аппасов, Дархан Баукаев, Хангельды Сейдалы, Жарас Капаров 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2020 жылы 24 ақпанда Целиноград аудандық полиция бөлімінің 
қызметкерлері Аппасов, Баукаев, Сейдалы және Қапаров белсенді Дулат Ағаділдің үйіне түн 
ортасында баса кіріп, оны ұстап, тергеу изоляторына апарды. 2020 жылдың 25 ақпанында таңертең 
билік Ағаділдің тергеу изоляторында қайтыс болғанын хабарлады166. Белсенділердің айтуынша, 
Аппасов ҰҚК-мен тығыз байланысты167. 

 

Саттаев М. 

Лауазымы: Нұр-Сұлтандағы СИЗО қызметкері 
(Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің EC-166/1 
мекемесі) 

Анарбаев Д. 

Лауазымы: Нұр-Сұлтандағы СИЗО қызметкері 
(Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің EC-166/1 
мекемесі) 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 02.24.2020 - 02.25.2020 аралығында түнде SIZO қызметкерлері өліп 
бара жатқан Дулат Ағаділге немқұрайдылық танытты. Саттаев пен Анарбаев белсендіге медициналық 
көмек көрсетпеген.  

 

Әйтімов Әсет Ерсайынұлы 

Лауазымы: Жол-патрульдік қызмет инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 06.06.2020 — өлтірілген белсенді Дулат 
Ағаділдің ұлы Нұрболат -Ағаділовты ұстаған. 

 

 
166 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2688261384826461/ 
167 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2606634066322527/ 

Солдан оңға қарай: Қуандық Аппасов, Дархан Баукаев, Хангелді Сейдәлі, Жарас Қапаров 
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Айтуғанов Мадияр Дүйсеналиұлы 

Туған күні: 03.04.1983  

ID: 034414026  

Паспорт: N11307066 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Түркістан 10, пәтер 268  

Лауазымы: Есіл аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы, подполковник  

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Есіл РОВД-нің басшысы ретінде 
Айтуганов азаматтық белсенділер мен Нұр-Сұлтандағы бейбіт 

шерушілерді қудалау үшін жеке жауапкершілікті көтереді. Ұсталғаннан кейін оларды көбіне Есіл РОВД-
на апарады, онда тұтқындардың құқықтары жүйелі түрде бұзылады - оларға адвокат берілмейді, 
оларға қоңырау шалуға тыйым салынады және қолайсыз жағдайда ұстайды. Белсенділердің 
айтуынша, наразылық кезінде ұстауды (көбіне полиция қызметкерлерінің қатаң күш қолдануымен) 
қадағалайтын – Айтуғанов M. 

 

Утейкин Бахтияр Хайрбулатұлы 

Лауазымы: Ақмол ауылының Целиноград ауданы бойынша полиция 
бөлімінің аға жедел уәкілі, Ақмола облысы бойынша полиция 
департаментінің экстремизмге қарсы күрес басқармасының бастығы, 
полиция полковнигі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 04.07.2018 Утейкин  саяси астарлы іс 
бойынша кейіннен 2 жылға бас бостандығынан айырылған азаматтық 
белсенді Қайырлы Омарды тұтқындауға қатысты168.  

2019 жылдың 4 мамырында Ақмол ауылында (Нұр-Сұлтан қаласынан 36 
км қашықтықта) Утейкин азаматтық белсенді Дулат Ағаділді ұстауға 

қатысты, ол кейінірек тергеу изоляторында қайтыс болды. Ұстау кезінде Ағаділдің ұялы телефоны 
тәркіленді. Бірнеше күннен кейін Бақтияр Утейкин камера арқылы ұялы телефонын заңсыз тартып 
алғанын және бұл үшін жазалануға дайын екенін мойындады169.  

 

Сәтенов Марат Ержанұлы 

Лауазымы: Экстремизм мен терроризмге қарсы күрес департаментінің 
офицері, ҰҚК майоры 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. Оппозициялық ҚДТ қозғалысының 
Telegram чатына қатысқаны үшін  белсенділерді қылмыстық 
жауапкершілікпен қорқытады170. 

 
168 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2359158471070089/ 
169 https://www.facebook.com/erbol.esxojin/videos/855904118120712/ 
170 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714904715495461/ 
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Байғалиев Айбек Бектасұлы 

Лауазымы: учаскелік инспектор, полиция подполковнигі 
(визитка суреті) 

Ғалиакпаров Еркін Балтабайұлы 

Лауазымы: Болжам бойынша қылмыстық тергеу офицері 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 30.05.2019 Айбек Байғалиев пен 
Еркін Ғалиақпаров мүгедектігі бар белсенді Жаслан 
Сүлейменовтен жауап алды. Жауап алу кезінде олар оның 

қызметі, халықаралық ұйымдарға қатысы және Алматыға сапарлары туралы сұрады171.  

 

Кадир Тимур 

Туған күні: 01.07.1983  

ЖСН: 830701350783 

ID: 031882204 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Амангелді Иманов 11, ап. 2018-04-21 121 2 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 09/05/2019, бейбіт наразылық күні Тимур 
Кадир екі белгісіз адаммен бірге азаматтық белсенді Жанбота 
Алжанованы қатал күш қолдану арқылы ұстады. Олар өздерін 

таныстырмай және себептерін түсіндірмей, Әлжанованы өзі бара жатқан автобустан шығарып алып, 
өз көліктеріне итеріп салып алды Әлжанова Байқоңыр РОВД-да 3 сағаттан астам уақыт ұсталды172.  

 

Сәрсенбайұлы Мерген (өзін Арман деп таныстырады) 

Лауазымы: полиция қызметкері, Астана қ 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 07.06.2019 Сәрсенбайұлы М. 
белсенділер Назым Серікпекова, Гүлмира Қалықова және Нұрсұлу 
Хамзина тұрған үйіне тінту жүргізді. Тінту кезінде ол Серікпековаға қарсы 
күш қолданған. «Ол менің қолдарымды артқа қатты бұрап, жоғары 
көтерді де, мені төмен қаратып бүкті, мен құлап түстім. Содан кейін 
ол мені көтеріп, баспалдаққа тартты да, басымды төмен еңкейтіп 
ұстады, ал менің қолдарым артта қалды. Мен жан ұшыра 
ауырсындым. Менің қолдарым көгерген, ол сондай-ақ менің ішімді 

қолымен қатты басқан», - деді Серікпекова. Сол күні Сәрсенбайұлы белсенді Ақмарал 
Керімбаеваның үйін тінтті. Ол оның бетінен ұрып, ернін сындырды. 

2019 жылы Сәрсенбайұлы белгісіз екі адаммен бірге белсенді Қайрат Сейтқалиевті ұрып-соғып, оны 
Алматы аудандық полиция бөліміне алып кетті. Соққы нәтижесінде белсендінің құлақ шеміршектері 
сынған. 17.09.2020 Сәрсенбайұлы полиция қызметкерлерінің тобымен бірге өлтірілген белсенді Дулат 

 
171 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/310709343172811?__tn__=-R 
172 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2341806519471951/ 
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Ағаділдің жесірі Гүлнара Қасымханованың үйіне келіп, Ағаділдің отбасынан пәтерде тұру үшін 
келісімшарт ұсынуды талап етті. Ол үйді достары пәтерге бере тұрған. Бұл Ағаділ отбасының 
Еуропалық парламент мүшелерімен кездесуінің ертесіне болды173.  

 

Бану Абдукарим 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор 

 Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 2019 жылдың 21 қыркүйегінде, Нұр-
Сұлтандағы бейбіт наразылық күні Бану азаматтық белсенді Шолпан 
Өтекееваны ұстауға қатысты174. Ұстау процесін журналист Сания Тойкен 
видеоға түсіріп алған. Бану оның қолынан телефонды жұлып алып: «Неге 
түсіріп жатырсың?» деген. Шолпан Өтекеева ұсталғаннан кейін полиция 
бөлімінде 7 сағаттай ұсталды. Жауап алу кезінде полиция одан Нұр-
Сұлтанға келу мақсатын сұрады175.  

 

Садвакасов Дидар 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан ішкі істер бөлімінің детективі, экстремизм мен 
терроризмге қарсы күрес бөлімінің қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 28.09.2019 Садвакасов қатал күш 
қолданып, белсенді Алтын Базарбайды ұстады, осыған байланысты ол 
жамбас сүйегі жарақатын және денесінде көптеген гематомалар алды176. 

 

 

Құрманов Дәулет Болатұлы 

Туған күні: 04.08.1992  

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Гете 10, 7 пәтер 

Лауазымы: ҰҚК офицері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Құрманов «ҚДТ» оппозициялық 
қозғалысын қолдайды деп айыпталған белсенділердің ізіне түсуде. 
26.04.2019 және 27.04.2019 белсенділер Әлімжан Ізбасаров пен Жанбота 
Әлжановаға «түсіндірме әңгіме» деп аталатын кездесу өткізуге келді177. 
2019 жылдың 30 мамырында саяси себептермен әскер қатарына алынған 
Ізбасаровты қолдау үшін әскери комиссариатқа келген белсенділердің 

ізіне түседі178. Сонымен қатар, 2019 жылдың 7 маусымында Құрманов белсенді Әлия Жақыпованың 
пәтеріндегі есікті сындыруға қатысты. Ол сонымен бірге пәтерді тінтуге және Жақыпованы тұтқындауға 
қатысты. 2019 жылдың 4 шілдесінде олар өзін Берік деп таныстырған серіктесімен бірге белсенді Анна 

 
173 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2787736991545566/  
174 https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215832526550832/ 
175 https://rus.azattyq.org/a/30176831.html  
176 https://www.facebook.com/altyn.bazarbay/posts/142989570382136  
177 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2354716421514294/ 
178 https://ru.odfoundation.eu/a/9281,vlasti-kazahstana-nakazyvayut-za-grazhdanskiy-aktivizm-povestkami-v-armiyu 
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Шөкееваның үйіне келіп, оны нәрестесімен бірге ұстады. Қызметкерлердің өздерімен бірге 
толтырылған күн тәртібі болмады179. 

 

Бекбауов Мұрат 

Лауазымы: ҰҚК офицері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 26.06.2020 Бекбауов белсенді Алтын 
Лесбаеваны телефонмен видеоға түсіріп, тыңшылық жасаған. Лесбаева оны 
видеоға түсірген кезде, бейнені өшіруді талап еткен180. 

                               

 

 

Бауыржан 

Лауазымы: болжам бойынша ҰҚК қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 2019 жылдың 30 мамырында мен Әлімжан 
Ізбасаров шақырылған әскери комиссариаттың жанындағы белсенділердің 
ізіне түсті181. Бұл сондай-ақ 03.06.2019 жылы парламент ғимаратының 
жанындағы алаңда наразылық білдірген көп балалы аналарды қоршау 
кезінде де көзге түскен182.  

 

 

Байбазаров Дамир 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан ІІД Қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Байбазаров бірнеше жылдар бойы 
азаматтық белсенділерді қамауға алуға қатысқан, оларға қысым көрсетіп келе 
жатыр. 2016 жылы ол жер митингілері белсендісі Айгүл Өтепованы ұрлау деп 
санауға болатын заңсыз ұстауға қатысты. 2017 жылы Байбазаров азаматтық 
белсенді Махамбет Абжанды тінтуге қатысты. 07.06.2019 белсенді Дидар 
Байжақыповтың автокөлігін блоктауға қатысты183. Кейбір мәліметтер 
бойынша, оның тобы Қытайдың Шыңжаң провинциясындағы түркі халқының 
құқығын қорғаумен танымал қоғам қайраткері Серікжан Біләшті ұстауға 
қатысқан. 

 

 

 

 
179 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2384430078542928/ 
180 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714754518843814/ 
181 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300595914219993&set=pcb.2358273311158605&type=3&theater&ifg=1 
182 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-mnogodetnye-materi-obyavili-golodovku/29978618.html 
183 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2361198084199461/ 
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Жүнісов Дастан Қайыргелдіұлы 

Лауазымы: қылмыстық полиция бөлімінің офицері, майор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 09.06.2019 Жүнісов есімдерін атаудан бас 
тартқан екі серіктесімен бірге белсенді Әлия Жақыпованы ұстады184. 
Жақыпованың ұсталған сәтін видеоға түсірмек болғанда, полиция оның 
ұлының қолындағы телефонды қағып алады. Полиция қызметкерлері 
азаматтық киім киген. Жақыпова жауап алу үшін Алматы РОВД-на жеткізілді.  

 

 

Жолдасов Т.Б. 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан полиция бөлімінің тергеу бөлімінің тергеушісі, 
полиция капитаны 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 07.06.2019 Жолдасов белсенді Ербол 
Есхожинді қудалауға қатысты, оны ұстап, жауап алу үшін Нұр-Сұлтан ішкі 
істер бөліміне жеткізілді185. Тергеуші Жолдасов 3 сағаттан астам уақыт 
жауап алды, сонымен бірге Есхожинге жеке тінту жүргізді. Тінту 
хаттамасында Жолдасов Есхожиннің киімдерінің көк бөліктерін атап өтті: 
«көк футболка, көк іш киім». Көк - ҚДТ оппозициялық қозғалысының 
атрибутикасының түсі186. 

 

 

Асқаров Дәулет 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 26.10.2019 жылы, наразылық болған күні, 
Асқаров Анна Шүкееваның өз ауласынан шығуына жол бермей, баласымен 
бірге колясканың астына аяғын салып, соңынан ерді187. 26.10.2019 жылы 
полиция оппозициялық ҚДТ қозғалысы шақырған наразылық митингісін 
болдырмау мақсатында белсенділерді бірқатар алдын алу қамауларын 
өткізді. 

 

 

 
184 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2363244853994784/ 
185 https://www.facebook.com/erbol.esxojin/videos/vb.100011033951387/857519177959206/?type=2&video_source=user_video_tab 
186 Көк - ҚДТ оппозициялық қозғалысының атрибутикасының түсі. 
187 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198824058110393&id=100039484013023  
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Әбілқайыров Нұрбол Жақсылықұлы 

Лауазымы: полиция аға лейтенанты детективі (суретте сол 
жақта) 

Досболов Алишер Нұрланұлы 

Лауазымы: детектив Есіл РОВД полиция аға лейтенанты 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 2018 жылдан бастап 
Әбілқайыров пен Досболов Нұр-Сұлтандағы бейбіт 
митингілерге қатысушыларды қудалайтын қатысады. 2018 
жылғы 10 мамырда ұсталған наразылық білдірушілерді Есіл 
ауданының аудандық полиция бөліміне таратып жіберіп 

отырған. Ұсталғандардың көпшілігі Әбілқайыров пен Досболов адвокат беру, туыстарына хабарлау, су 
ішуге және оларды дәретханаға жіберу туралы өтініштерін елемеді деп шағымданды. Митинг болатын 
күні, 09.05.2019, белсенділерге олардың митингіге қатысуын болдырмау үшін полицияға шақыру 
қағаздары берілді188. 

 

Момышев Әлихан Батырханұлы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласы Алматы аудандық полиция бөлімінің тергеушісі, 
аға лейтенант  

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 05.07.2019 Момышев серіктесімен бірге мүгедек 
белсенді Жаслан Сүлейменовке қоқан-лоқы жасады189. Белсендіге алдағы 
митингке қатысқаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке 
тартылатыны туралы ескертілді. 

 

Мұқанов Асанәлі Сұлтанғазиұлы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан полиция бөлімінің 
тергеу бөлімінің аға лейтенанты (суретте 
сол жақта) 

Кибатова Гизалия 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан полиция бөлімінің 
аға детективі (суретте - солдан екінші) 

Айтимишев Санжар 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан полиция бөлімінің детективі (суретте - оң жақтан екінші) 

Каримов Ержан Хамитұлы 

Лауазымы: сот сарапшысы (суретте оң жақта) 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 7 маусымында белсенді Әлия Жақыпованың пәтерінің 
есігін сындырған, содан кейін олар белсендіні іздеп, ұстаған190. Тергеуші Мұқанов Жақыповадан ҚДТ-

 
188 https://www.facebook.com/dvk.volonter/videos/471134020383178/ 
189 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/videos/332544227655989/UzpfSTEwMDAyNzAxMjQzODk0MjpWSzoyMzg0ODI1MDE1MTcwMTAx/ 
190 https://www.facebook.com/100006088416278/videos/2522038354675754/ 
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мен байланысы туралы жауап алды191. Айтимишев жедел уәкілі жүргізген тінту кезінде Қазақстанның 
жалаулары мен техника жабдықтарын тәркіледі. Жақыпованы ұстауға криминалист Ержан Каримов, 
аға детектив Гизалия Кибатова және тағы бір офицер қатысты.  

 

Алданов Серік Әшірұлы (суретте сол жақта) 

Лауазымы: жеделізші, аға лейтенант 

Колобов Андрей Виталиевич (суретте оң жақта) 

Лауазымы: жеделізші, лейтенант 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 22.02.2020 
Алданов пен Колобов белсенді Сәуле 
Садвакасоваға шақыру қағазын жазды. Кейін 
олар дәріханадан активисттің ізіне түсіп, оны 
күш қолданып ұстады және полиция бекетіне 

апарды, сонда оны бірнеше сағат ұстады. Жауап алу хаттамасы рәсімделмеген. 

 

Жақпаров Мансур 

Лауазымы: жол полициясы инспекторы, аға лейтенант 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 17.05.2019 Жақпаров белсенді Дархан 
Өмірбаевты балконнан: «Әділетсіз сайлауға бойкот!» деп айқайлағаны үшін 
күштеп ұстауға қатысты. Ұстау кезінде Жақпаров Өмірбаевқа қарсы 6 рет 
және оның әйелі Динара Әбішеваға қарсы 4 рет электрошокер қолданды192. 
Оқиға Өмірбаев пен Әбішеваның кішкентай балаларының көз алдында 
болды. Көптеген бейнелік және фотографиялық дәлелдерге қарамастан, 
Жақпаров электр тогы қаруын қолданғаны жоққа шығарылды193.  

 

 

Қалиев Б.С. 

Лауазымы: полиция аға лейтенанты 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 09/05/2019, бейбіт митинг күні Қалиев белсенді 
Дархан Өмірбаевқа жауап алу үшін шақыру қағазын тапсырды. Қалиев 
шақыру қағазын полиция майоры Е.А.Омаровтың атынан қол қойып өз 
бетімен толтырды. Осыдан кейін Қалиев басқа құқық қорғау органының 
қызметкерімен бірге Өмірбаевты ұстады. Осылайша, белсендінің митингке 
қатысуына жол берілмеді. 

 

 

 
191 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2361307850855151/ 
192 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10214321019001801?__tn__=H-R 
193 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2346784765640793/ 



52 
 

Джалдыгараев (аты-жөні белгісіз) 

Лауазымы: детектив  

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2019 жылдың 6 шілдесінде митинг күні 
белсенді Мадина Жакенованың үйінің жанында серіктесімен бірге қарауылдап 
оны ұстаған. Олар шақыру қағазын көрсеткен жоқ. Ұстау кезінде белсендінің 
телефонын алып алған, өзін жермен сүйреген. 

 

 

Мухатаев Азат (суретте сол жақта) 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Жұмашев Бағдәулет (суретте оң жақта) 

Лауазымы: Ақкөл аудандық криминалдық полиция 
бөлімінің тергеушісі, Нұр-Сұлтан қ. 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2020 жылы 10 маусымда 
белсенді Ая Садвакасованың үйіне келіп, 
«экстремистік» деп танылуына байланысты Көше 
партиясы қозғалысын қолдауға тыйым салу туралы 
түсініктеме оқыды. Әкімдікке келуге шақырды. 

 

 

Евтеев Руслан Ерқұлы  

Лауазымы: полиция инспекторы, аға лейтенант 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Евтеев өзінің серіктесімен бірге БҰҰ-ның Нұр-
Сұлтандағы кеңсесінің жанындағы бейбіт акцияға қатысқан жүкті белсенді 
Санда Мыңбаеваны ұстады. Ұсталғаннан кейін олар оны біраз уақыт бойы 
полиция көлігімен қалада айналып жүрді, кейін оны босатты194. 

 

 

 

Исатаев Бекжан 

Лауазымы: Еңбекші РОВД офицері, аға лейтенант 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 06.06.2020 Еңбекші аудандық ішкі істер 
бөлімінде ұсталған белсенділерге айқайлады, дөрекілік көрсетті, 
арандатушылық жасады, барлық ұсталғандарға қатысты қылмыстық іс 
қозғаймыз деп қорқытты. 

 
194 https://www.facebook.com/100025621089113/videos/628314774699220/?comment_id=628317558032275&notif_id=1591770754667588&notif_t=
feedback_reaction_generic_tagged 
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Пралиев Азамат Шалқарұлы 

Лауазымы: Алматы аудандық ішкі істер бөлімінің 
тергеушісі, Нұр-Сұлтан қаласы 

Сырымбетов Алмас Әбуғалиұлы 

Лауазымы: болжам бойынша тергеуші 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 27.02.2020 Пралиев 
пен Сырымбетов «405» құқық қорғау 
қозғалысының құқық қорғаушысы Салтанат 
Барықбаевадан жауап алды. Ол полиция бөлімінде 

5 сағаттай ұсталды195. Барықбаева белсенді Дулат Ағаділдің өліміне байланысты наразылық 
акциясына қатысқан кезде ұсталған. 

 

Ахметов Данияр 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 06.06.2020 Ахметов белсенді Динара 
Мүбаракты ұстау үшін қатал күш қолданды. Ұстау кезінде ол оны жерге 
лақтырды, аяғынан және қолынан ұстап тұрды. Нәтижесінде белсендіде 
көгерген жерлер болған. 

 

 

Муслим Сұлтан 

Лауазымы: жедел жедел әрекет ету бөлімінің қызметкері (SOBR) 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 21.09.2019 бейбіт наразылық акциясының 
қатысушыларын ұстады. Атап айтқанда, ол қарт әйелді ұстады196.  

 

 

 

Қилымжанов Елдос Тоқтасынұлы 

Туған күні: 15.03.1977  

ID: 042866597 

Паспорт: N11041394 

Мекен-жайы: Алматы қ. Рысқұлбекова 28/5, пәтер 34 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан прокурорының орынбасары 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Дулат Ағаділ қайтыс болғаннан кейінгі 
алғашқы күндерде Елдос Қилымжанов билік спикері рөлін ойнады. 2020 

 
195 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/189009552432856  
196 https://www.facebook.com/dkalieva/posts/2743765059008587 
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жылы 28 ақпанда ол ресми брифинг өткізді, оның барысында Дулат Ағаділдің денесіндегі қажалу мен 
көгерулер «мәйіттің дақтары» екенін айтты, сонымен қатар белсенділерді қайтыс болған белсенді 
денесінде дақтар мен көгерулер жазылған видеожазбаны таратқаны үшін қылмыстық 
жауапкершілікпен қорқытады197.  

Бұған дейін, 2018 жылдың 10 қыркүйегінде, Алматы қаласы, Алмалы ауданының прокуроры ретінде 
Қилымжанов бейбіт наразылықты таратуға қатысқан. 

 

Нақышев Нұрлан Сембайұлы 

Туған күні: 23.07.1979  

Жеке куәлік: 047313680 

Паспорт: N12891819 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Шаймерден Қосшюлұлы 7, 533 пәтер 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан прокуратурасының арнайы прокуроры, Дулат 
Ағаділдің өлімін тергеу жөніндегі жедел-тергеу тобының жетекшісі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Накишев Дулат Ағаділдің өлімінің 
себептері туралы объективті тергеуді қасақана тоқтатып, «қылмыстық құқық бұзушылық іс-
шарасының болмағаны» үшін қылмыстық істі жауып тастады. Сондай-ақ, Накишев тергеу 
изоляторындағы бақылау камераларындағы бейнежазбаларды Дулат Ағаділдің адвокаты мен 
туыстарына бермеген, дегенмен оған дейін ол бейнежазбалардың көшірмелерін беруді 
қанағаттандырған. 

 

 

Абилов Берік Ракатұлы 

Туған күні: 05.06.1971  

Жеке куәлік: 035305578 

Паспорт: N08849952 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Сарайшық 38, . 24пәтер 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан прокурорының бірінші орынбасары 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. Абилов тергеу абақтысындағы бақылау 
камераларынан бейнежазбалардың көшірмелерін Дулат Ағаділдің 

адвокаты мен туыстарына беру туралы шешімнің күшін жою туралы шешім қабылдады. 

 

 

 

 
197 https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=v5JauhnPAPI&feature=emb_logo  
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Мырзакеров Бауыржан Қыпшақұлы 

Туған күні: 07.04.1975  

Жеке куәлік: 036255620 

Паспорт: N07378711 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, Ақ-Бұлақ-3 тұрғын алабы, Тас шоқы бұрылысы 3, 
пәтер 5 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан прокуроры 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. Мырзакеров адвокат пен Дулат Ағаділдің туыстарына полиция 
қызметкерлері мен тергеу изоляторының әрекеттерінде заңсыз әрекеттердің белгілері жоқ деген 
жауап жіберді. 

 

Аширбеков Б.С. 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 17 қазанында прокурор 
Әшірбеков Дулат Ағаділге қарсы сот процесінде мемлекеттік айыптаушы 
ретінде қатысты. 

 

 

Ештаев Ш. 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Ештаев Ш белсенді Ильяс Сакиджановқа қарсы 
10.06.2019 жылғы сот процесінде мемлекеттік айыптауды қолдады. 

 

 

Сағатова Г.С. 

Лауазымы: прокурор  

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 10.06.2019ж Сағатова бейбіт наразылық 
акциясына қатысқаны үшін 09.06.2019 жылы ұсталған белсенді Рамазан 
Сүлейменовке қатысты мемлекеттік айыптауларды қолдайды. Сүлейменов 5 
тәулікке қамауға алынды. 
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Шагирова А.С. 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2020 жылдың 27 ақпанында Шагирова адам 
құқығын қорғаушы Анна Шүкееваға қарсы түнгі сот отырысында мемлекеттік 
айыптауды қолдады. Шукеева белсенді Дулат Ағаділдің өліміне байланысты 
наразылық акциясына қатысқаны үшін ұсталды. Шагированың өтініші бойынша 
Шукееваға 50 АЕК (шамамен 265 евро) айыппұл салынды198. 

 

Отемис С. 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2020 жылы 7 тамызда прокурор Өтеміс белсенді 
Айгүл Өтеповаға қатысты сот ісінде мемлекеттік айыптауды қолдады. 
Прокурордың өтініші бойынша Утепова Facebook-те бейбіт митингке қатысуға 
шақыру жібергені үшін кінәлі деп танылып, 7 тәулікке қамауға алынды199. 

 

Қайырбек Нұржан Қабиденұлы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 10.06.2019 ж. белсенді Ильяс Сакиджановты 
488бап 1 бөлім.  заңсыз митингке қатысқаны үшін 5 тәулікке қамауға алу туралы 
саяси астарлы шешім қабылдады. 

 

Дощанова Әсия Сүлеменқызы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 02.04.2019 жылы судья Дошанова журналист 
Светлана Глушаковаға 22.03.2019 жылғы наразылық кезінде қызды 
итермелегені үшін 8,838 теңге (шамамен 20 евро) айыппұл салды. Журналист 
Глушкова наразылық шарасын жариялады және оны полиция ұстады. Ол 
полиция бөлімінде 5 сағаттан астам уақыт ұсталды. Көп ұзамай белгісіз қыз 
журналистің үстінен, Глушкова митинг кезінде оны итеріп жіберді деп шағым 

түсірді. Құқық қорғаушылар бұл істі биліктің журналистің жұмысына кедергі жасау әрекеті деп 
бағалады200. 2019 жылдың 10 маусымында судья Дощанова бейбіт наразылық акциясына қатысқаны 
үшін белсенді Рамазан Сүлейменовке 5 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарды. 

 

 
198 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2606924469626820  
199 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2750309311955001/  
200 https://rus.azattyq.org/a/29856649.html  
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Исаева Ақмарал Серікқызы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан Есіл аудандық сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2019 жылдың 10 маусымында судья Исаева 
белсенді Константин Демченконы бейбіт наразылық акциясына қатысқаны 
үшін 5 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы саяси астарлы шешім 
шығарды. 

 

Дюсебаев Әділбек Ілиясұлы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2020 жылдың 27 ақпанында судья Дюсебаев 
құқық қорғаушы Анна Шүкееваның соттан тыс түнгі сот отырысын өткізді. 
Дюсебаев оны заңсыз митингке қатысқаны үшін кінәлі деп танып, оған 50 
АЕК (шамамен 265 евро) айыппұл салды. 

 

Иманалиев Қанат Серікұлы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2020 жылы 18 ақпанда судья Иманалиев 
белсенді Зубайда Сейдахметованы 15 тәулікке қамауға алу туралы саяси 
астарлы шешім шығарды. Белсендіге заңсыз митинг ұйымдастырды деген 
айып тағылды (Әкімшілік кодекстің 488-бабының 3-бөлігі). 06.08.2020 Судья 
Иманалиев белсенді Серік Жахинді 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алу 

туралы саяси астарлы шешім шығарды. 488 Әкімшілік кодекс. 

 

Ахметқалиев Бауыржан Нұрсапанұлы 

Туған жылы: 07.24.1980  

Лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 10 желтоқсанында судья 
Ахметкалиев 2019 жылдың 26-27 қарашасында Еуропалық Одақтың Нұр-
Сұлтандағы өкілдігі жанында наразылық білдірушілерге қатысты әкімшілік 

істерді қарады. Белсенділер Қазақстандағы адам құқығының бұзылуына шағымданды201. 2020 
жылдың 30 шілдесінде судья Ахметқалиев белсенділер Ербол Есхожин мен Айтбай Қасымовты 
әкімшілік қамауға алу туралы саяси астарлы шешім шығарды. 

 

 

 
201 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2525837651068836/ 
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Қайдарова Айгүл Ғабдрасұлықызы 

Лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 2020 жылдың 7 тамызында судья Қайдарова 
«рұқсат етілмеген митингке қатысуға шақырғаны» үшін белсенді Айгүл 
Өтепованы 7 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарды202. 

 

Мерзадинова Динара Сталбекқызы 

Туған күні: 03.03.1983  

Паспорт: N09544740 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Сұлтанмахмұд Торайғыров 2, пәтер 80 

Лауазымы: Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Судья Мерзадинова 2019 жылдың 17 
қазанында Дулат Ағаділді 15 тәулікке қамауға алу туралы саяси астарлы 
шешім шығарды. Сот отырысы кезінде белсенді судья Мерзадинованы 
балағаттады деп, содан кейін оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Судья 
Мерзадинова 30.08.2020 - 04.09.2020 жылдар аралығында қайтыс болған 
белсенді Дулат Ағаділді еске алуға қатысушыларға қатысты сот ісін жүргізді. 
Судья Мерзадинованың шешімдерімен 36 белсенді қамауға алынды және 

оларға айыппұл салынды. Динара Мерзадинова - Қазақстан Республикасының бұрынғы Бас әскери 
прокуроры Ерғали Мерзадиновтың жиені. 

 

Ахметова Айгүл Калидуловна 

Туған күні: 28.06.1975  

Жеке куәлік: 038020238 

Паспорт: N09770868 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Сәкен Сейфуллин 9, 97 пәтер 

Лауазымы: Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Судья Ахметова 30.07.2020 - 07.09.2020 
жылдар аралығында қайтыс болған белсенді Дулат Ағаділді еске алуға арналған мемориалды асқа 
қатысушыларға қатысты сот процестерін жүргізді. Судьяның шешімімен 34 адам қамауға алынды және 
оларға айыппұл салынды. 

Ахметова белсенді Алма Нурушеваны ескерткіштен кейін Ағаділдің отбасына ыдыс жууға көмектескені 
үшін айыптады203. 

 
202 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2750309311955001/  
203 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2783574095295189/  
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Темиров Жанат Құлатайұлы 

Туған күні: 03.01.1967 

Жеке куәлік: 032766918 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, көш. Мақсұт Нәрікбаев 10, 148 пәтер 

Лауазымы: Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. 2020 жылдың 11 ақпанында судья 
Темиров Дулат Ағаділге қатысты орнынан кетпеу шарасын қамауға алу 
туралы жазбаша міндеттемесімен өзгертуге рұқсат берді. Судья Темиров өз 
шешімінде Ағаділді қамауға алудың қандай мерзімге санкцияланғанын 

көрсетпеді. Судья Темиров 30.07.2020 - 23.08.2020 жылдар аралығында қайтыс болған белсенді Дулат 
Ағаділді еске алуға қатысушыларға қатысты сот процестерін басқарды. Судьяның шешімімен 21 
белсенді қамауға алынды немесе оларға айыппұл салынды204.  

 

Тұрғамбаев Төлеген 

Туған күні: 31.05.1967 

ID: 033793792 

Паспорт: N11102542 

Мекен-жайы: Ақмол ауылы. Наурыз 29 

Лауазымы: Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының төрағасы 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. 24.08.2020 - 29.08.2020 жылдар аралығында 
судья Тургамбаев қаза тапқан белсенді Дулат Ағаділді еске алу мемориалына 

қатысушылардың соттарын жүргізді. Судья шешімімен 4 адам әкімшілік кодекстің 488 бабы бойынша 
10 тәулікке қамауға алынды. 

 

 

Валитова Валентина Виталиевна 

Лауазымы: Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысуы. Судья Валитова 24.08.2020 - 01.09.2020 
аралығында қайтыс болған белсенді Дулат Ағаділді еске алуға арналған 
мемориалдық асқа қатысушыларға қатысты сот ісін жүргізді. Судья 
шешімімен 9 адам қамауға алынды және оларға айыппұл салынды. 

 

 

 

 

 
204 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2783647118621220/  
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АҚТӨБЕ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Ақтөбеде кем дегенде 129 
белсенді саяси астарлы қудалауға ұшырады. Полицияның әрекеті нәтижесінде 2 белсенді өлтірілді: 
Аманбике Хайролла және Серік Оразов. 

 

Уразалин Оңдасын Сейілұлы 

Туған күні: 06.11.1963  

Лауазымы: Ақтөбе облысының әкімі 

Қосымша ақпарат: «Нұр-Отан» партиясы Ақтөбе 
филиалының төрағасы, Қазақстан Президенті жанындағы 
Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі, Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев Әкімшілігі Басшысының бұрынғы орынбасары . 

Адам құқықтарын бұзуға қатысуы. Белсенділер мен құқық 
қорғаушылардың пікірінше, Оңдасын Уразалин бастаған әкімдік Ақтөбе облысындағы белсенділер 
мен құқық қорғаушыларды саяси қудалауға тікелей қатысы бар205. 

Құқық қорғаушы Алтынай Туксикованың айтуынша, 2019 жылдың қараша айында Ақтөбе облысы 
әкімдігінің өкілдері одан «шеше алатын» әлеуметтік проблемалары «бар ма?» деп сұрады, содан 
кейін  одан әлеуметтік қызметпен айналысуды тоқтатуын ,оны түрмеге жабу үшін кез-келген сылтау 
табады және кәмелетке толмаған баласы онсыз қалады деп қоқан-лоқы жасады. 

Азаматтық белсенді Роман Рейхерттің айтуынша, оған Ақтөбе облысының әкімдігінен «азық-түлік 
себеті» ұсынылған. Рейхарт көмектен бас тартты және кейіннен саяси астарлы қудалауға ұшырады206. 
Ол оппозициялық ҚДТ қозғалысын қолдағаны үшін бір жыл бостандығын шектеуге сотталды.  

 

Арынгазиева Айгүл Аманғазықызы 

Туған күні: 19.01.1974  

Лауазымы: Ақтөбе қаласы әкімінің орынбасары 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 жылдың мамырында 
Арынгазиева Ақтөбе облысының тұрғыны Арын Башбаевтың 
қылмыстық қудалауын көпшілік алдында ақтады. Башбаевқа 
қатысты Ақтөбе қаласының әкімі Ілияс Испановтың 
жазбасына түсініктеме беру кезінде Instagram-да ұятсыз 
сөздер қолданғаны үшін қылмыстық іс қозғалды. 
Қылмыстық іс Башбаевтың балағат сөздерді қолданғаны 

үшін көпшілік алдында кешірім сұрағанынан кейін жабылды207. 

Ақтөбелік белсенділердің айтуынша, Арынғазиева белсенділерді қудалауға бұйрық береді. 
Арынғазиева ресми емес түрде Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасына бағынады, оған 

 
205 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2664489973870269  
206 https://www.facebook.com/watch/live/?v=693803347829784&ref=watch_permalink  
207 https://timeskz.kz/53265-za-necenzurnoe-oskorblenie-akima-goroda-v-socseti-na-aktyubinca-vozbudili-ugolovnoe-delo.html  
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белсенділерді қудалау туралы бұйрықтар «түсірілген»208. Құқық қорғаушы Алтынай Түксікованың 
айтуынша, оны қудалауға Арынгазиева қатысқан. 

 

Кулов Болат Ахметұлы 

Лауазымы: Ақтөбе облысы, Хобда ауданының әкімі 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 05.12.2019 жылы Хобда ауданы әкімінің 
орынбасары қызметін атқара отырып, ол құқық қорғаушы Алтынай 
Туксикованың туысымен «әңгіме» өткізіп, оның қоғамдық 
жұмыстарға араласуын тоқтату үшін оған ықпал етуін сұрады209. 

 

 

 

Атабаев Бауыржан Ахметұлы 

Туған күні: 1969 ж 

Лауазымы: Ақтөбе қаласы полиция бөлімінің бастығы 

Қосымша ақпарат: 2020 жылдың ақпанына дейін ол Ақтөбе облысы 
бойынша полиция департаментінің экстремизмге қарсы күрес 
басқармасының бастығы қызметін атқарды. 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Атабаев Ақтөбе полиция бөлімінің 
бастығы қызметін атқара отырып, 2020 жылы наурызда Ақтөбе қамау 
изоляторында әкімшілік қамауға алынған 70-тен астам адамның 
арнайыбөлімнің қолайсыз жағдайлары (антисанитариялық жағдай, 
нашар тамақтану) салдарынан аштық жариялады деген ақпаратты 

жасырды210. Адам құқықтарын қорғаушылар Дана Жанай мен Алтынай Түксікова аштық жариялағаны 
туралы әлеуметтік желіде хабарлады. Бұл үшін оларға қатысты әкімшілік істер қозғалып, әрқайсысына 
шамамен 280 евро айыппұл салынды. 

 

Арыстанов Атығай Ғазымбекұлы 

Туған күні: 19.11.1971 

Лауазымы: Ақтөбе облысының 
Полиция департаментінің басшысы, 
полиция полковнигі (суретте сол 
жақта).  

 

 

 
208 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2625090217810245/ 
209 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1285503621647379&id=100005632590344  
210 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1102507780112329&id=100010593514534  
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Алиев Қанат Советұлы 

Лауазымы: Ақтөбе облысының Полиция департаментінің басшысының орынбасары 

(суретте оң жақта) 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Атығай Арыстанов пен оның орынбасары Қанат Әлиев Ақтөбедегі бейбіт 
наразылық акциясының белсенділері мен қатысушыларын қудалауды ұйымдастырумен айналысады. 
Арыстанов полиция қызметкерлеріне басшылық жасап, белсенділердің ізіне түсуге бұйрық береді. 
21.09.2019 жылы Алиев Ақтөбе қаласындағы бейбіт наразылық акциясын таратуға қатысты. Сол күні 
басқалармен қатар Алиев Дулат Ағәділді ұстады, артынша белсенді 15 тәулікке қамауға алынды211.  

 

Саймағамбетов Ардана Мұратұлы 

Лауазымы: Ақтөбе облысының Жергілікті полиция қызметінің 
басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Қазақстандық заңнамаға сәйкес, 
Жергілікті полиция қызметі басшысының міндетіне қоғамдық тәртіпті 
қорғауды қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алуды 
қадағалау, учаскелік инспекторлардың, сондай-ақ кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторлары 
мен жол-патрульдік полициясының жұмысын қадағалау кіреді. 
Жергілікті белсенділердің айтуынша, Саймағамбетов Ақтөбедегі 
саяси қудалауға тікелей жауапты. 

 

 

Күпенов Айбек Мұратқалиұлы 

Туған күні: 18.09.1985  

Жеке сәйкестендіру нөмірі: 
850918301322 

Лауазымы: Ақтөбе облысының Ішкі 
саясат басқармасы басшысының 
орынбасары 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 
Құқық қорғаушы Дана Жанайдың 
мәлімдеуінше, Айбек Күпенов оны 
қудалауға, сондай-ақ оның туыстарына 

қысым көрсетуге қатысқан. Жанайдың айтуынша, Күпенов оның жеке клиникадағы қызметіне кедергі 
келтіргенінен, жұмыстан шығуға мәжбүр болған212. Сондай-ақ, Күпенов салық инспекторларын Дана 
Жанайдың анасының жұмысына тексеріспен жіберген213. 

 
211 https://www.facebook.com/100014677141461/videos/691736014658964/  
212 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1100283193668121&id=100010593514534  
213 https://ru.odfoundation.eu/a/9457,slugi-rezhima-kto-presleduet-mirnyh-protestujushchih-v-kazahstane/?fbclid=IwAR3s2J3VF-
KGnYhDqgp3S0MgRgJzHyHLxxQ6w0FocKDgurW0hRlYxbNVIbw  

 Күпенов және қаза тапқан белсенді    
Аманбике Хайролла 
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Белсенділердің айтуынша, Айбек Купенов белсенді Аманбике Хайролланы билікпен ымыраласып 
жұмыс жасауға көндіруге тырысқан және бұл үшін оған мемлекеттен пәтер ұсынған. Хайролла 
Купеновтің ұсынысынан бас тартты, содан кейін құқық қорғау органдары оны қудалай бастады214. 

 

Бекмуханов Вячеслав 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының Әкімшілік полиция басқармасының 
басшысы, подполковник 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 22.02.2020 жылы Бекмұханов бейбіт 
митингілерге қатысушылар Серік Оразов пен Асанәлі Сүюбаевты дөрекі 
түрде күш қолданып ұстаған. 2020 жылы 1 наурызда бейбіт наразылық 
акциясында Бекмұханов белсенді Жадыра Нұғманованы күшпен 
автозакқа сүйреді. 

 

 

Адайбаев Қазбек Айбекұлы (суретте оң жақта) 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының Алматы ауданының Полиция 
бөлімшесінің учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Пенаев Қуаныш Нұрыллаұлы (суретте сол жақта) 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының Астана ауданының учаскелік 
инспекторының аға көмекшісі, аға лейтенант  

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 26.02.2020 жылы Адайбаев пен 
Пенаев белсенді Ақлима Түксикованың жұмыс орнына келіп, 
тіркелмеген “Көше партиясы” қозғалысына қатысқаны үшін әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы хаттама толтырған.  Хаттама негізінде 
Түксиковаға 132 550 теңге (шамамен 265 еуро) айыппұл салынды. 

22.02.2020 жылы Пенаев бірнеше құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен бірге белсенді 
Жанна Есмұрзаеваны ұстап, Ақтөбе қаласының Сазды полиция бөліміне жеткізді. Есмұрзаеваға 
қызметтік куәлік пен ұстау хаттамасын көрсетпей, себептерін түсіндірмей, дөрекі түрде күш қолданып 
ұстаған. Полиция бөлімінде Есмұрзаевадан 4,5 сағат бойы жауап алынып, адвокат берілмеген. Оған 
“Көше партиясы” қозғалысына қатыстың деген айып тағылды. 

 
214 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2634732430179357  
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Малаев Еркін (суретте сол жақта) 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының 
Заречный ауданының Полиция 
бөлімінің Жергілікті полиция 
қызметінің басшысы, подполковник 

Алиев Ербол (ортада суретте) 

Лауазымы: Болжам бойынша 
полиция қызметкері немесе ҰҚК 
қызметкері 

Ешпанов Жандос (суретте оң жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері, аға 
лейтенант 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 07.11.2019 жылы Малаев, Әлиев және Ешпанов белсенді Әлібек 
Молдинді, бұрын өткізген жалғыз адамдық пикетіне қатысты әкімшілік сотқа апару үшін күш қолданып 
ұстады. Молдин 9 жастағы қызын мектепке апара жатқан кезінде ұсталды. Олар оның қолдарын бұрап 
көлікке сүйреді. Белсендінің айтуынша, қызы қатты қорқып қалған. Сот белсендіні пикетке шыққаны 
үшін 5 тәулікке және «полицияның заңды талаптарына бағынбағаны үшін» қосымша 10 тәулік қамауға 
шешім шығарды215. Белсенді Әлібек Молдин наразылық акциясына қатысқаны үшін жүйелі түрде 
әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 2019 жылы оған қатысты «ішкі істер органдарының 
қызметкерлерін қорлады» деген айыппен бірнеше күмәнді қылмыстық іс қозғалған216. 2015 жылы 
шағын кәсіпкерлер тобы Еркін Малаевты және басқа да учаскелік полицияны өздерін бопсалап, қоқан-
лоққы жасады деп айыптаған217. 

 

 

Қойлыбаев Сәкен 

Лауазымы: Ақтөбе қалалық Полиция 
департаменті Экстремизмге қарсы күрес 
басқармасының аға жедел қызметкері, 
полиция майоры (суретте сол жақта) 

Сатаев Абзал Сауытұлы 

Лауазымы: полиция кіші лейтенанты (суретте 
оң жақта) 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 09.05.2019 жылы Қойлыбаев пен Сатаев белсенді Әлібек Молдиннің 
көлігін тоқтатты218. Олар багажды тексеруді сылтауратып, көліктен түсуін талап етті. Содан кейін 
Молдинді күшпен ұстап, Заречный аудандық Полиция бөлімшесіне апарып кешке дейін ұстады. Ұстау 
кезінде полиция оның көлігінің әйнегін сындырған. 

 
215 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2492016077784327/ 
216 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1285340241663717&id=100005632590344  
217 https://www.ktk.kz/ru/news/video/2015/05/26/60215/  
218 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337904879862115/ 
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Қойлыбаев басқа да саяси астары бар қудалауға қатысады. Ол құқық қорғаушы Дана Жанайды 
бақылап отырған. 03.07.2018 жылы Қойлыбаев өзінің серіктесі Сапарбекпен бірге Жанайды күшпен 
көлігіне итеріп салып прокуратураға апарған. Онда Жанай ҚДТ оппозициялық қозғалысының 
телеграм-чатында болғаны үшін қылмыстық жауапкершілік ескертілгені туралы құжатқа қол қоюға 
мәжбүр болған219. Сонымен қатар Жанайдың туыстары Қойлыбаевтың қоқан-лоққысы мен қысымына 
ұшыраған. 

22.02.2020 жылы Қойлыбаев Ақтөбедегі бейбіт шерушілерді күшпен ұстауға және ұруға қатысты. 
Қойлыбаев белсенді Алма Бердиеваны итеріп жерге құлатып, телефонын тартып алды. 

11.06.2020 жылы Сәкен Қойлыбаев учаскелік полиция қызметкері Руслан Сағынтаевпен бірге 
азаматтық белсенді Руслан Сүйіндіковке қылмыстық іс бойынша куә ретінде жауап алу үшін шақырту 
қағазын жеткізді220. 

Сыдықбаев Бақытбек Түсіпбекұлы 

Туған күні: 1984 ж. 

Лауазымы: 2018-19 жылдары Ақтөбе қаласының Полиция 
департаментінің Жергілікті полиция қызметінің басшысы болған 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 09.06.2019 жылы Сыдықбаев Ақтөбе 
облысының әкімдігі маңындағы бейбіт шерушілерді таратуға қатысты. 
Ұстау кезінде белсенділердің бірі Қарлығаш Асанова «қарсылық 
көрсетті», яғни ол Сыдықбаевты бөксесінен инемен шаншып алған деп 

болжанған. Бұл үшін Асанованың үстінен «билік өкіліне күш қолданды» деген айыппен қылмыстық іс 
қозғалды. Іс бойынша айғақтарға полицейдің іш киімі мен ине бекітілді. Асанова полиция 
қызметкеріне ине шаншығанын жоққа шығарды. 2019 жылдың қазан айында Ақтөбе қалалық соты 
Асанованы 1,5 жылға бас бостандығын шектеуге үкім шығарды. 09.06.2019 жылғы митингіге 
қатысқаны үшін Асановаға 112 евроға жуық айыппұл салынды221. Асановамен болған оқиғадан кейін 
Сыдықбаев полковник шеніне көтеріліп, басқа аймаққа қызмет етуге ауыстырылды. 

 

Абдуллин Еділ 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының Полиция департаментінің тергеушісі, 
полиция подполковнигі 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Жергілікті құқық қорғаушылардың 
айтуынша, Абдуллин қылмыстық жауапкершілікпен қорқыту үшін 
Ақтөбедегі бейбіт наразылық акциясының белсенділері мен 
қатысушыларынан жауап алуға жүйелі түрде шақырады. Абдуллин 
сонымен қатар “Көше партиясы” бейбіт қозғалысының мүшелерінен 
жауап алуға шақырып, қылмыстық жауапкершілікпен қорқытады. 
11.06.2020 жылы Абдуллин белсенді Руслан Сүйіндіковті жауап алуға 

шақырды222. 17.07.2020 жылы Абдуллин белсенді Асқар Каласовты жауап алуға шақырды223. 

 
219 https://ru.odfoundation.eu/a/9457,slugi-rezhima-kto-presleduet-mirnyh-protestujushchih-v-kazahstane/?fbclid=IwAR3s2J3VF-
KGnYhDqgp3S0MgRgJzHyHLxxQ6w0FocKDgurW0hRlYxbNVIbw  
220 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2699709557014977  
221 https://rus.azattyq.org/a/30237312.html  
222 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2699709557014977/  
223 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2731086813877251/  



66 
 

Дүйсенов Даурен Қанатұлы 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының Полиция департаментінің учаскелік 
инспекторы, полиция аға лейтенанты 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 27.02.2020 жылы белсенді Алма 
Бердиеваға қатысты «тіркелмеген Көше партиясына қатысқаны үшін» 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырды. Істі әкімшілік сотта 
қарау кезінде полиция Бердиеваның «Көше Партиясы»-ның мүшесі 
екендігі туралы дәлелдер келтіре алмаған. Бердиеваға 50 АЕК (шамамен 
265 евро) айыппұл салынды. 

2020 жылдың 1-ші наурызында Ақтөбеде жоспарланған бейбіт 
наразылық күні Дәурен Дүйсенов екі ер адаммен бірігіп, Алма Бердиева 

мен оның әпкесі Кәмшат Бердиеваны күш қолдану арқылы ұстады. Белгіленген митинг өтетін орыннан 
алыс жерде ұстаған. Белсенділерді көлікке сүйреп, телефондарын алып кетпек болған. Кәмшат 
Бердиеваға полиция дене жарақатын келтірді. Жауап алғаннан кейін ол медициналық көмекке 
жүгінген224. 

15.05.2020 жылы Дәурен Дүйсенов Алма Бердиеваға келіп 22.02.2020 жылы бейбіт митингіде болған 
деген болжам бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырды225. Құқық бұзушылық 
жасалды деген күннен 3 айға жуық уақыт өткеннен кейін келіп қозғағанын айта кету керек. Қазақстан 
заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама құқық бұзушылық фактісі 
анықталғаннан кейін дереу толтырылуы тиіс. 

 

Қолымбаев Бекболат Жұматайұлы 

Туған күні: 10.01.1980 

Лауазымы: Ақтөбе облысының Әділет департаментінің басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 жылы Қолымбаев жеке нотариус 
Алма Бердиеваның нотариаттық қызметіне заңды негіз болмаса да аудит 
жүргізуге бастамашы болды. 22 жылдан астам кәсіби қызметі барысында 
Алма Бердиева бірде-бір тәртіптік жаза алмаған. Алайда ол бейбіт 
наразылық акциясына қатысып, билікті сынай бастағаннан кейін, оған 
Ақтөбе облысының Әділет департаменті мен Нотариаттық палатаның 
басшылығы қысым көрсете бастаған226. 

 
224 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2655116714807595  
225 https://www.facebook.com/100027630071776/videos/563267361270928/  
226 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2626710267648240  
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Қорғанбеков Гайдарәлі Сансызбайұлы 

Лауазымы: Ақтөбе облысының Нотариаттық 
палатасының төрағасы 

Мусина Мәншүк Жақатқызы 

Лауазымы: Ақтөбе облысының Нотариаттық 
палатасының Тәртіптік комиссиясының 
төрағасы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 
жылдан бастап Ақтөбе облысының 

Нотариаттық палатасының басшылығы, белсенді Алма Бердиеваны Қазақстан билігі мен нотариаттық 
палатаны сынағаны үшін жүйелі түрде негізсіз тәртіптік жазаға тартып келеді. Бердиева - жеке 
нотариус және Нотариаттық палатаның мүшесі. 2019 жылы Нотариаттық палата басшылығы дәлелсіз 
себептермен оған бірнеше тәртіптік өндірулер жүктеген. Бердиева қысымды өзінің азаматтық 
ұстанымымен байланыстырады және осылайша олар оны нотариус ретінде жұмыс істеу 
лицензиясынан айырғысы келеді деп санайды227. 

 

Қалиев Рамазан 

Туған датасы: 27.01.1998 

ЖСН: 980127351088 

Жеке куәлігінің нөмірі: 045167894 

Мекен-жайы: Ақтөбе қ., Ы. Алтынсарин к-сі 2, 2 пәтер  

Лауазымы: полиция учаскелік инспекторы, лейтенант 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 15 мамырында учаскелік 
инспектор Қалиев 68 жастағы Серік Оразовты ұстап алуға тырысты228. 
Серік Оразовты күшпен ұстап, итеріп, кіреберіске кіруіне мүмкіндік 
бермеді229. Белсендінің баласының сөзінше, Серік Оразов үйге кіремін 

дегенде, полиция қызметкері оның мойнынан қысып ұстап алған230. Дәл осыдан кейін Серік Оразов 
пәтеріне жетпей құлады да, сол жерде мерт болды. Мемлекттік сот-медициналық сараптама 
Оразовтың өлімі – жүрек-тамыр қызметінің жеткіліксіздігінен болды деген қорытынды шығарды. 2020 
жылдың 26 маусымында учаскелік инспектор полициясы Қалиев ақталып шықты, ал оған қарсы 
ашылған іс «қылмыстық құрамы жоқ» деп жабылды231. 

 
227 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/videos/10217292113477306/  
228 https://www.facebook.com/100010593514534/videos/pcb.1146416689054771/1146412075721899/?type=3&theater&ifg=1  
229 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111069640612972&id=100051298098569  
230 https://www.facebook.com/100051298098569/videos/123263196060283/  
231 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2713080552344544&__cft__[0]=AZUMDHFcoaLDCMVoyvdGDpI8g0Rn
7Y8vJ0u_5WmsRZoLZJ3-6Bsck8Aefh7klPcFefMnvWOpS2PP5Rva2fsG956-Xbov1oCgGOtMHizf5xTb9BHjEAhvVtzXkD-
EviTJeQdnl0aF6A55dNh5JbZc-DEZ&__tn__=%2CO%2CP-R  
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Бекетов Серік 

Лауазымы: болжам бойынша ҰҚК қызметкері, аға майор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 09.05.2019 жылы азаматтық киім киген екі 
тәртіп сақшысы Дана Жанайды ұстады. Қызметкерлердің бірі өзін Серік 
Бекетовпін деп таныстырды232. Ұстау кезінде олар дөрекі түрде күш 
қолданып - қолдарын бұрап телефонды Жанайдан тартып алмақ болды. 
Полиция қызметкерлері өз беттерін камерадан жасыруға тырысып 
беттеріне қара бетперде киген 233.  

 

 

Ақманов Сәкен 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының учаскелік инспекторы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы Ақманов өзін таныстырудан 
бас тартқан басқа учаскелік полициямен бірге белсенді Лязат 
Ашықбаеваны ұстады. Белсенді өзін 06.06.2020 жылы өтетін бейбіт 
митингіге қатыстырмау үшін өтірік сылтаумен ұстады деп мәлімдейді. 
Ашықбаеваны күштеп итеріп көлікке салғаннан қолдары көгеріп, 
жарақаттар алған. Белсендінің ұлы ұстау кезінде видеоға түсірген, бірақ 
полиция қызметкерлері баланы видеосын өшіріп тастауға мәжбүрлеген234. 

 

Ақылжанов Әкімжан (суретте сол жақта) 

Лауазымы: учаскелік инспектор 

Тілеубаев Руслан (суретте оң жақта) 

Лауазымы: учаскелік инспектор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Учаскелік 
инспекторлары Ақылжанов пен Тілеубаев құқық 
қорғаушы Алтынай Түксикованы жүйелі түрде 
қудалайды. 10.03.2020 жылы Тілеубаев құқық 
қорғаушыға Әкімшілік Құқық бұзушылық туралы 
Кодексінің 489-бабы бойынша хаттаманы 
толтырды. 08.04.2020 жылы Тілеубаев құқық 

қорғаушыға Әкімшілік Құқық бұзушылық туралы Кодексінің 478-бабы бойынша хаттама толтырды. 

 

 

 

 

 
232 https://www.facebook.com/100010593514534/videos/840344592995317/?fref=gs&dti=2333831603602776&hc_location=group 
233 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337666129885990/ 
234 https://www.facebook.com/100005904541913/videos/1431168980423240/ 
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Дуйісов Аслан 

Лауазымы: учаскелік полиция 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 22.02.2020 жылы Дүйісов белсенді Асылхан 
Жаубатыровтың ізін бағып, артынан ұстаған. Жаубатыровты түні бойы 
Сазды полиция бөлімінде ұстап сотқа апарыпған. Сот 50 АЕК айыппұл 
салуға шешім шығарған. 

 

 

 

Қалыбаев Арман 

Лауазымы: жедел полиция капитаны 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 24.06.2020 жылы Қалыбаев белсенді 
Бауыржан Сарқұлов пен оның әйелі Елмира Саркуловаға бейбіт 
митингілер мен челлендждерге қатысқаны үшін қорқыту мақсатында 
жауап алу үшін шақырту қағазын жеткізді235. 

 

 

Байжанов Мерген 

Лауазымы: Ақтөбе Патрульдік полиция 
қызметкері 

Жәмешев Олжас 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының учаскелік 
полиция инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 22.02.2020 
жылы бейбіт митинг күні екі көлікте жүрген 
полиция қызметкерлері еш себепсіз Алма 

Бердиева, Асылхан Жаубатыров, Сағындық Бекеев және Алтынай Түксикова болған көлікті тоқтатты. 
Полиция қызметкерлері арасында патрульдік полиция қызметкері Мерген Байжанов, учаскелік 
полиция қызметкері Олжас Жәмешев және шамамен ҰҚК қызметкері Ербол Әлиев болды. 
Қызметкерлердің бір бөлігі азаматтық киімде болған. Полиция қызметкерлері белсенділердің бірінің 
құжаттарын күш қолданып тартып алып (бірін жермен сүйреп, телефондарын тартып алмақ болған) 
белсенділерді ұстады236. 

07.11.2019 жылы Әлиев Ербол белсенді Әлібек Молдинді баласын мектепке алып бара жатқанда 
күшпен ұстауға қатысты. 

 

 

 
235 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2711162362536363/  
236 https://m.facebook.com/groups/2333831603602776?view=permalink&id=2602911843361416 
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Амангелдиев Азамат 

Лауазымы: полиция тергеушісі 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 09.06.2019 жылы Амангелдиев Ақтөбедегі 
бейбіт наразылық акциясын таратуға қатысып, белсенділерді ұстады. Атап 
айтқанда, ол белсенді Қарлығаш Асанованы ұстаған. Асанованың үстінен 
«билік өкіліне күш көрсету» бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. 2019 
жылдың қазан айында Ақтөбе қалалық соты Асанованы 1,5 жылға бас 
бостандығын шектеуге үкім шығарды237. 

 

Бақтыбаев М.М. 

Лауазымы: тергеуші 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 01.03.2020 жылы тергеуші Бақтыбаев бейбіт 
шеруде ұсталған белсенді Әлібек Молдин мен оның әйелі Жадыра 
Нұғмановадан жауап алды. Жауап алу кезінде тергеуші белсенділерден 
олардың “Көше Партиясы” қозғалысына қатысуы туралы сұрады. Жауап алу 
адвокатсыз жүргізілді. Ерлі-зайыптыларды полиция бөлімінде 5 сағаттай 
ұстады. Нәтижесінде Молдин «полиция қызметкерлеріне бағынбады» (ҚР 
Әкімшілік Құқық бұзушылық туралы Кодексінің 667-бабының 2-тармағы) 
бойынша 10 тәулікке қамауға алынды.  

 

Рүстемов Нұрлан 

Лауазымы: полиция тергеушісі, аға лейтенант 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы, бейбіт наразылық күні 
белсенді Амангелді Қойшыбаевтан Ақтөбе қаласының Заречный полиция 
бөлімінде жауап алды. Сол күні белсендіні Жол-патрульдік қызметі 
тыныштандыру орталығына алып барып алкогольдік тест тапсыртқан. Тест 
белсендінің ішімдік ішпегенін, сау екендігін көрсеткен. Сынақтан өткеннен 
кейін белсендіге оның сау екендігін растау құжаттары берілмеген. Ол 
жерден ары қарай Заречный полиция бөліміне заңсыз жеткізіліп, тергеуші 
Рүстемов жауап алған238. 

 

Ерубаева Ақжайық 

Лауазымы: Ақтөбе қаласы No1 қалалық Полиция бөлімінің тергеушісі 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы бейбіт наразылық күні 
Ерубаева No1 қалалық Полиция бөлімінде белсенді Ғарифулла 
Ембергеновтен жауап алды. Белсендіні ауруханадан тікелей полиция 
бөліміне жауап алу үшін алып келген. Жауап алу кезінде тергеуші 

 
237 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2369445760041360/ 
238 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2699743493678250/  
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Ембергеновтің «Көше Партиясы» қозғалысына қатысуы туралы сұрап, оны қылмыстық 
жауапкершілікпен қорқытқан. 

 

Төлешов С.М. 

Лауазымы: полиция қызметкері (суретте 
сол жақта) 

Сарсенов Г. 

Лауазымы: полиция қызметкері (суретте оң 
жақта) 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 01.03.2020 
жылы бейбіт митинг күні полиция 
қызметкерлері Төлешов пен Сәрсенов 
белсенді Әлібек Молдин мен оның әйелі 
Жадыра Нұғманованы дөрекі түрде күш 

қолдану арқылы ұстады. Ұстаудың алдында бірнеше күн бұрын Төлешов пен Сәрсенов Молдиннің 
үйінің жанында аңдып отырып, оның артынан көлікпен жүріп отырған. 

 

Өтемісов (аты-жөні белгісіз) 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Өтемісов белсенді Қарлығаш Асанованы 
ұстауға қатысқан, одан кейін оған саяси астары бар айыппен 50 АЕК 
(шамамен 265 еуро) көлемінде айыппұл салынды. Асанова Өтемісовті 
өзінің ісінде жалған айғақтар берді деп мәлімдеген239. 

 

 

 

 

Жетпісбаева Жұлдыз 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Жетпісбаева азаматтық белсенді 
Қарлығаш Асановаға қарсы сот процесіне мемлекеттік айыптаушы 
ретінде қатыстысып, оны «билік өкіліне күш қолданды» деп айыптады. 
2019 жылдың қазан айында Ақтөбе қалалық соты Асанованы 1,5 жылға 
бас бостандығын шектеуге үкім шығарды. Жетпісбаева соттан 
Асанованы 1,5 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған240. 

 

 
239 https://www.facebook.com/100038238997913/videos/141173750500591/ 
240 http://tirek.info/1-5-goda-za-ukol/  
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Самбаев Қ. 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Самбаев Ақтөбе қаласында 01.03.2020 
жылы өткен бейбіт наразылық акциясының қатысушыларына қарсы 
сот процестеріне мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысты. Белсенді 
Әлібек Молдин 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 68 жастағы 
белсенді Серік Оразовқа ескерту жасалды. 

 

 

 

 

Хамиев Даурен Болатұлы 

Туған күні: 1982 ж. 

Лауазымы: Ақтөбе қаласының Мамандандырылған Әкімшілік 
сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 01.03.2020 жылы Хамиев белсенді 
Әлібек Молдинді 10 тәулікке қамауға алу туралы шешім шығарды, 
сондай-ақ 68 жастағы белсенді Серік Оразовқа ескерту туралы қаулы 
шығарды. Белсенділер бейбіт акцияға қатысқысы келгені үшін 
ұсталып, оларға «полиция қызметкеріне бағынбады» (ҚР Әкімшілік 
Құқық бұзушылық туралы Кодексінің 667-бабы) деген айып тағылды. 

 

 

Алмасбаева Ботагөз Алмасбайқызы 

Туған күні: 02.06.1974 

Лауазымы: Ақтөбе қалалық сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 28.10.2019 жылы ол азаматтық 
белсенді Алма Бердиеваға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімді 
өзгеріссіз қалдырды. Алма Бердиева жеке нотариус ретінде жұмыс 
істейді және өзін наразылық акциясына қатысып, билікті сынай 
бастағаннан кейін Ақтөбе облысының Нотариаттық палатасы, сондай-
ақ Ақтөбе облыстық Әділет департаменті тарапынан қысым көрсетіле 
бастағанын айтады. Бердиеваның айтуынша, Нотариаттық палата 
себепсіз тәртіптік жаза қолданады. 
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АЛМАТЫ 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында Алматыда кем дегенде 312 белсенді 
саяси астары бар қудалауға ұшырады. 

Күдебаев Серік Мырзақұлұлы (суретте сол 
жақта) 

Туған күні: 01.01.1965 

Мекен-жайы: Алмалыбақ ауылы, Алматы 
облысы, Қарасай ауданы, Аққайың көш. 4 үй 

Жеке куәлік: 026969537 

Паспорт: N12957777 

Лауазымы: 10.2013-01.2020ж. Алматы 
қаласының Полиция департаментінің басшысы. 01.2020 Алматы облысының Полиция 
департаментінің басшысы, полиция генерал-майоры 

Бектұров Ізбасар Тілебалдыұлы (суретте оң жақта) 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция департаментінің басшысының орынбасары, полиция 
полковнигі, 14.02.2020 зейнетке шықты  

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Күдебаев пен Бектұров бірнеше рет бейбіт наразылықтардың 
таралуы мен бейбіт наразылық білдірушілерді жаппай қамауға алуды үйлестіру барысында көрінді. 
Белсенділердің айтуынша, 01.05.2019 жылы наразылық білдірушілерді ұстауға екеуі бірге келген, ұстау 
туралы бұйрықты Күдебаев берген. 09.06.2019 жылы Президенттік Сайлауға байкот жариялаған бейбіт 
халық Әлия мен Мәншүк батырларға арналған ескерткіштің алдында жиналып отырған. Күдебаевтың 
өзі халыққа атыла жүгіріп кеп, бас салып жұлқып тартып ОМОН, СОБР-ларға сүйреп әкетуге 
көмектескен241. 06.07.2019 жылы Күдебаев Алматыдағы бейбіт наразылық білдірушілерді басуға және 
ұстауға қатысты242. Бектұров екеуі 10.05.2018 және 22.03.2019 аралығында болған бейбіт шеруде 
наразылық білдірушілерді ұстауда командалық полиция мен СОБР қызметкерлерін үйлестірген243. 

 

Таймерденов Қанат Даниярұлы 

Туған күні: 07.11.1974 

Мекен-жайы: Алматы қ., Райымбек даңғылы 241г, 34 пәтер  

ID: 026468988 

Паспорт: N07991006 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция департаментінің басшысы; бұрын 
Маңғыстау облыстық Полиция департаментінің басшысы, полиция 
полковнигі, 04.05.2020ж. полиция генерал-майоры 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Маңғыстау облыстық Полиция департаментінің басшысы қызметін 
атқара отырып, ол блогер Жамбыл Көбейсінов пен оның әйелі Ділбар Бекжанованы саяси негізде 

 
241 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2335103303475606/ 
242 https://www.facebook.com/TOLESHOK/posts/2349307131783503 
243 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10213983410921810 
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қылмыстық қудалауға қатысты. 22.05.2019 жылы Маңғыстау ауданының полиция бастығы Рашид 
Қуандықовпен бірге Көбейсіновпен «келіссөздер жүргізуге» келді. Егер Көбейсінов YouTube-тағы 
«белсенділігін» тоқтатса, орнына барлық қылмыстық істерді жабуға уәде берген, бірақ соңында алдап 
кетті. 

Жамбыл Көбейсінов пен оның әйелі Ділбар Бекжанованың үстінен қылмыстық іс Маңғыстау аудандық 
полиция бөлімінің бастығы Рашид Қуандықовтың жеке талап-арызының негізінде ашылды. 
Айыптаушы тараптың мәлімдеуінше, Көбейсінов YouTube-тегі видеосында Қуандықовқа жала жапқан. 
Көбейсінов пен Бекжанова Қуандықовтың өтініші бойынша кешірім сұрап видео үндеу түсірген, бірақ 
Қуандықов талап-арызын кері қайтарып алмаған244. 2019 жылдың 13 желтоқсанында сот Жамбыл 
Көбейсіновті 6 айға қамауға, ал Ділбар Бекжанованы 6 айға бостандығын шектеуге үкім шығарды. 

 

Сәрсенбаев Бекжан Қалиұлы 

Лауазымы: Алматы қаласының Ішкі саясат бөлімінің Бостандық ауданы 
бойынша басшысы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 06.07.2019 жылы Сәрсенбаев Алматыдағы 
бейбіт шеруге қатысушыларды ұстауды басқарған. Атап айтқанда, ол 
полицияға бейбіт шерушілердің қайсысын ұстау туралы нұсқау беріп 
жүрген245.  

 

Іңкәров Еркін Ілиясұлы 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция департаментінің Криминалдық 
полиция бөлімінің басшысы (бұрынғы Алматы қаласының Полиция 
департаментінің Экстремизмге қарсы бөлімінің басшысы), полиция 
полковнигі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылы 13 шілдеде ол актер және 
музыкант Талғат Кенжеболатовқа қысым көрсетті. Іңкәров оны 4 жыл бұрын 
түсірілген видеосы үшін қамауға аламын деп қорқытты (Кенжеболатов 
полицей формасында комикс-видео түсірген). Іңкәров актерден бәрін жоққа 

шығарып видео үндеу жазуға мәжбүрлеген және адвокатпен кездесуге мүмкіндік бермеген. Жалпы 
Кенжеболатовты полиция бөлімінде 5 сағаттай ұстаған246. 

 

Мұратәлиев Жандос Дүйсенбайұлы 

Лауазымы: Алматы қаласының Әкімшілік полиция басқармасының басшысы, 
полковник 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Мұратәлиев өзінің лауазымына сәйкес 
Алматыдағы уақытша ұстау изоляторлары мен арнайы тергеу 
изоляторларында адам құқықтарының бұзылғаны үшін жауап береді. Көбіне 
тұтқындар оқшаулау бөлмелеріндегі ұстау жағдайларына, азаптау, қорқыту 

 
244 https://rus.azattyq.org/a/30324650.html  
245 https://www.facebook.com/1612info/photos/a.226666721526036/402568393935867/?type=3&theater 
246 https://www.instagram.com/tv/CClKDk9gN7X/?igshid=10bey3jpinw5j  
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және қоқан-лоққы көрсетілуіне шағымданады. ҰУИ қызметкерлері ұсталғандардың құқықтарының 
бұзылу фактілерін жиі жасырады. 2019 жылы 9 мамырда белсенді Оксана Шевчукпен бірге оның 7 
айлық баласы уақытша ұстау изоляторына орналастырылып, шектен шыққан оқиға орын алды. «Ева 
(Шевчуктің қызы - шамамен) жылы киім киімде емес еді. Маған оның жөргегін ауыстыруға мүмкіндік 
берген жоқ. Бізге тек кіріп-шығасыңдар деген. Алайда бізді оқшаулау изоляторынан түнгі сағат 
00.00-де бір-ақ шығарды»247.  

 

Айдынұлы Мақсат 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2020 жылы 29 ақпанда ол жеке пикетке 
қатысушы Дархан Валиевті тұтқындауды басқарды. Ұстау негізсіз күш 
қолдану арқылы жүзеге асырылды. Айдынұлы бастаған полиция 
қызметкерлері Валиевтің плакатын жыртып, көлікке сүйреді.  

 

Салаев Әділ 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция департаментінің Тергеу 
бөлімінің басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Салаев Әділ — Алматы Полиция 
департаментінің барлық тергеушілерінің басшысы. Салаевтың нақ өзі 
белсенділерді ұстау және оларға қатысты тергеу шараларын жүргізу 
туралы бұйрық береді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, Салаев 
белсенділердің тізімін жүргізеді, оларға құжаттама/досье жинап 
қойған. Салаевтың қарамағындағылар белсенділерді үнемі ұстайды, 
тергейді, олардың наразылық білдіруге шығуларына жол бермейді. 
Салаев белсенділерді - көп балалы аналар Оксана Шевчукті, Гүлзипа 
Жаукерованы және Жазира Демеуованы қудалауды ұйымдастырды,  
қылмыстық жауапқа тартты.  

 

Ержанова Толғанай Абдуллақызы 

Туған күні: 03.11.1986  

Мекен-жайы: Алматы қаласы, Құлагер ықшам ауданы, 33 үй, 24 пәтер 

Жеке куәлік: 032159495 

Паспорт: N07707778 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция департаментінің Ерекше істер 
жөніндегі аға тергеушісі, полиция подполковнигі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Тілші Юлия Козловаға, сондай-ақ белсенділер Алмат Жұмағұлов пен 
Кенжебек Әбішевке қарсы қылмыстық істерді жалған құрастырған деген күдікте. Ол белсенділер мен 
көп балалы аналарды- Оксана Шевчук, Гүлзипа Жаукерова және Жазира Демеуованы қылмыстық 

 
247 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shevchuk-rebenok-v-sledstvennom-izolyatore/29976253.html  
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қудалауға қатысты248. 2019 жылы 13 маусымда оның бұйрығымен белсенді және құқық қорғаушы, 
Италияның Адам құқығы федерациясының бақылаушысы Данияр Хасенов пен оның туыстарының 
банктік карталары бұғатталды249. Толғанайдың Хасеновтің Қазақстаннан шығуына заңсыз тыйым 
салуға қатысы болуы мүмкін250. 

Алмат Жұмағұлов — ҚДТ белсендісі. Кенжебек Әбішев — ақын, блогер. Оларға «терроризмді 
насихаттады» деген айып тағылды (ҚР ҚКнің 256-бабының 2-тармағы), ал Жұмағұловқа «ұлтаралық 
араздықты қоздырды» деген қосымша айып тағылды (ҚР ҚК-нің 174-бабының 1-тармағы). Айыптаушы 
тараптың мәлімдеуінше, Жұмағұлов пен Әбішев «қоғамдағы жағдайды тұрақсыздандыру» 
мақсатында «ҚДТ бағдарламасын қолдайтын үнпарақтар таратты». Сонымен қатар, олар «жиһадқа» 
шақыратын бейне үндеу дайындады деп айыптады, дегенмен олардың ешқайсысы видеода жоқ. 
Фактілер Әбішев пен Жұмағұловтың оппозицияны «террорист» деп тану үшін қазақстандық құпия 
қызметімен арандатушылықтың құрбаны болғанын көрсетеді. Тергеу изоляторында тергеушілер 
Әбішев пен Жұмағұловтан айыптау актілеріне қол қойып, адвокаттардан бас тартуды талап етті. 
Оларды «отбасыларына бірдеңе болуы мүмкін» деп қорқытты. Әбішевтің айтуынша, тергеушілер одан 
«ҚДТ жетекшісі Мұхтар Әбіләзовке қарсы сұхбат беруді немесе Facebook-те ол туралы пост 
жазуды» талап еткен. Жұмағұлов пен Әбішев тиісінше 8 және 7 жылға бас бостандығынан айырылды. 

Оксана Шевчук, Жазира Демеуова, Гүлзипа Жаукерова - Алматы қаласының белсенділері. Сонымен 
қатар, Шевчук - көп балалы ана, ал Демеуова мен Жаукерова - жалғызбасты аналар (соңғысында 
асырауындағы мүгедектігі бар баласы бар). Оларға «ұйым экстремистік деп танылғаннан кейін оның 
қызметіне қатысу» (ҚР ҚК-нің 405-бабының 2-тармағы) бойынша айып тағылды. Тергеу оларды «ҚДТ 
мен Әбіләзовтің идеяларын белсенді қолдайды» деп айыптады. Олар бірнеше ай қамауда болды. 
2019 жылдың 19 қарашасында сот Шевчукті, Демеуованы, Жаукерованы 1 жылға бас бостандығын 
шектеуге және 2 жыл мерзімге қоғамдық бірлестіктерге қатысуға тыйым салуға үкім шығарды. 

 

Литвиненко Ирина 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция департаментінің Қоғамдық 
тәртіпке қарсы қылмыстарды тергеу бөлімінің аға тергеушісі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 22 наурызында тергеуші 
Литвиненко құқық қорғаушы Данияр Хасеновтен жауап алды. 2019 
жылдың 9 мамырында тергеуші Толғанай Ержановамен бірге 
Литвиненко белсенді Жазира Демеуоваға жеке тінту жүргізді. 
22.08.2020 жылы Литвиненко белсенді Гүлзипа Жаукерованың үйінде 
заңсыз тінту жүргізді. 2020 жылы Литвиненко белсенді Әсия Төлесоваға 
қарсы сот процесінде айыптаушы куә болды. Сот Төлесованы 
06.06.2020 жылы наразылық білдіру кезінде полиция қызметкерлеріне 

қатысты «қорлау» (ҚР ҚК-нің 378-бабының 1-тармағы) және «күш қолданды» (ҚР ҚК-нің 380- бабының 
1-тармағы) бойынша 1 жыл 6 айға бас бостандығын шектеуге үкім шығарды. 

 

 
248 https://www.youtube.com/watch?v=6uIu1gT9X0c 
249 https://theinsta-stalker.com/share/BypODkuhUVz 
250 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511907595515098&set=a.2282099795162547&type=3&theater 
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Айтжанов Қуаныш Мұратұлы (суретте сол 
жақта) 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция 
департаментінің учаскелік полиция инспекторы 

Шалқыбаев Мақсат Асқарұлы (суретте оң 
жақта) 

Туған күні: 06.08.1988  

Мекен-жайы: Алматы қ. Омаров көш., 89 үй, 9 п. 

ID: 035138639 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция 
департаментінің учаскелік полиция инспекторы, 

полиция капитаны 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 1 маусымында учаскелік инспекторлар Қуаныш Айтжанов 
пен Мақсат Шалқыбаев толтырылмаған шақырту қағазының негізінде белсенді Сабыржан Қасеновті 
ұстады. Инспекторлар полиция бөлімінде шақырту қағазын беретіндіктерін айтты251. 

 

Ысманов Олжас 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Ысманов Алматыда 01.03.2020 жылы 
наразылық акциясы кезінде бейбіт шерушілерді ұстауға қатысты. 
Атап айтқанда, Ысманов егде жастағы әйелді автозакқа итеріп 
кіргізіп жіберген252. Наразылық акциясы тергеу изоляторында 
азаматтық белсенді Дулат Ағәділдің қайтыс болуына байланысты 
өткізілді.  

 

Құсайынов Мәди Зейнолұлы 

Туған күні: 01.05.1989  

Мекен-жайы: Талдықорған қ. Абай көш., 3 үй 

Лауазымы: Алматы облысының Полиция департаментінің жедел 
полиция қызметкері, полиция тергеушісі, капитан 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Құсайынов белсенді Еркін Қазиевтің 
отбасын қудалауға қатысады. 2019 жылдың 30 сәуірінде полиция қызметкерлері Қазиевті дөрекі түрде 
ұстаған (олардың арасында Құсайынов та болған), соның салдарынан оның аяғы сынып, иығы шығып 
кеткен. Қазиевтің әйеліне де дөрекі түрде күш қолданылды. Оның айтуынша, Құсайынов олардың 
үйінің қоршауынан секіріп өтіп, оны ұстап алып жерге құлатып, айқайлап қорқытуға кіріскен253. 

 

 
251 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2356043781381558/ 
252 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2608435582809042/ 
253 https://www.facebook.com/photo?fbid=664303387353305&set=a.664305920686385  
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Нұрметов Бауыржан Бақытжанұлы 
(суретте) 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Ғабитұлы Әділет  

Лауазымы: полиция қызметкері, капитан 

Төлегенов Еламан 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы Алматыдағы бейбіт наразылық күні Ғабитұлы, 
Төлегенов және Нұрметов белсенді Орынгүл Құсайынованың үйіне митингіге шығуға жол 
берілмейтіндігі туралы түсініктеме берді. Оған наразылық білдіруге швғуға рұқсат бермеді254. 

 

Төленов Азамат Исаұлы 

Лауазымы: полиция қызметкері, капитан 

Абылай Архат 

Лауазымы: полиция қызметкері, аға 
лейтенант 

Борымбаева Алия 

Лауазымы: аға тергеуші 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2019 жылы 9 мамырда бейбіт наразылық акциялары кезінде Азамат 
Төленов пен Абылай Архат белсенді Дариға Рахымды ұстау үшін дөрекі түрде күш қолданып, оны 
Алматы қаласының полиция бөліміне алып кетті. Онда тергеуші Әлия Борумбаева Рахымнан 3 сағат 
бойы жауап алды. 

Нұриев Нұртуған 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторының көмекшісі, аға лейтенант 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 15.02.2020 жылы Нұриев белсенді Бағдәулет 
Әлібековтің жалғыз адамдық пикетке шығуына жол бермеді. Нұриев белсендінің 
өзін де, құжаттарын да суретке түсірді. 

 

Жүнісбай Сәкен Сейітбайұлы 

Лауазымы: Алматы қаласының Медеу аудандық Полиция басқармасының 
учаскелік инспекторы, аға лейтенант 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 01.07.2020 жылы Жүнісбай екі серіктесімен бірге 
азаматтық белсенді Саят Сәулімбаевты себепсіз қамауға алды. Белсенді полиция 
бөліміне шақыртусыз барудан бас тартты, содан шақырту қағазын Сәкен 
Жүнісбаев ұстау орнында заңсыз толтырды. Белсендіні жауап алу үшін ұстаған 

 
254 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1773682712755561&set=p.1773682712755561&type=3 
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болған255. Осылайша жауап алуға шақыру тәртібі туралы ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексінің ережесі 
өрескел бұзылды. 

 

Абдуллаев Владин Ивуллаевич 

Туған күні: 20.04.1988 

Лауазымы: тергеуші 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 11.03.2020 жылы Абдуллаев белсенділер Әсем 
Шайхазимованың, Жасарал Қуанышәлінің, Қанат Жақыповтың және бірнеше 
белсендінің банктік есепшоттарын бұғаттауға бұйрық берді256. Белсенділерге 
олардың есепшоттарының бұғатталу себебі айтылмады, дегенмен бұл 
олардың «терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты» 
адамдардың тізіміне енгізбек болғанын көрсетеді. Абдуллаев сонымен қатар 
белсенді Жазира Демеуоваға қарсы қозғалған қылмыстық істің тергеушісі. 

 

Чапурин Алексей 

Лауазымы: Алматы қаласының Полиция департаментінің тергеушісі 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 3 шілдесінде тергеуші Чапурин 
белсенді Оксана Шевчуктің үйінде тінту жүргізді. Іздеу барысында 2019 
жылдың 6 шілдесінде бейбіт наразылық акциясына шақырылған үнпарақтар 
табылған. Белсенді Шевчуктің айтуынша, үнпарақтарды оның үйіне тінту 
кезінде полиция қызметкерлерінің өздері тастаған. 

 

Серіков Сырым 

Лауазымы: ҰҚК офицері 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Белсенділердің айғақтарына сәйкес, 2019 
жылдан бастап Серіков тергеуші Владин Абдуллаев жүргізетін 
белсенділерден жауап алуға қатысады. Атап айтқанда, Серіков ҚДТ 
оппозициялық қозғалысына белсенділердің қатысуы туралы сұрайды. 
01.09.2019 жылы Серіков құқық қорғаушы Данияр Хасеновті Италияның Адам 
құқығы федерациясымен волонтерлік қызметі үшін «тыңшылық» жасады 
деген айыппен 15 жылға сотталатындығымен деп қорқытты. 

 
255 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=602599303977666&id=100026828062397  
256 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2616936985292235/ 
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Есжанов Ж. 

Лауазымы: Алматы облысының Полиция департаментінің тергеуші 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Есжанов белсенді Еркін Қазиевке қарсы 
қылмыстық іс қозғады. Адвокат Гүлнар Жуаспаеваның айтуынша, 
айыпталушының хабарынсыз, оның атынан Есжанов тәуелсіз адвокаттан бас 
тарту туралы құжатқа қол қойып, Қазиевке басқа адвокат тартқан257.  

  

 

Сәметов Абдула 

Лауазымы: полиция қызметкері, капитан 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 29.03.2020 жылы Сәметов өзінің серіктесімен 
бірге белсенді Ділнәр Инсенованы сыртынан бақылау жүргізген. Олар өзін 
«шаңсорғыш сатушылар» деп таныстырып, белсендінің үйіне кіруге 
тырысқан. Кейін Сәметов үйден кішкентай балаларымен шыққан 
Инсенованы ұстаған258. 

 

 

Аманбеков Ғабит 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2020 жылы 28 мамырда ол белсенді Қанат 
Жақыповтың үйіне келіп, «экстремистік» деп танылуына байланысты "Көше 
Партиясы"-ның қозғалысын қолдауға тыйым салу туралы түсініктеме 
оқыды259. 

 

 

 

Мырзағұлов (аты-жөні белгісіз) 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 05.06.2020 жылы Мырзағұлов, наразылық 
қарсаңында кешке қарай белсенді Нұрболат Жүгінісовті ұстады. Белсендіні 
күштеп жеке көлікке итеріп салып әкеткен. Ұстау шарасы шақырту 
қағазынсыз өтті. Кейін Есік ауданды Полиция бөлімшесінде Мырзағұлов 
ұсталған белсендіге шақырту қағазын көрсетті260. 

 

 
257 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1797321077080743 
258 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2732545183495048&id=100002187786395 
259 https://www.facebook.com/kanat.jakupov/videos/2881020608660553/ 
260 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2694689574183642/ 
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Бүкенов Дидар 

Лауазымы: Алматы қаласының Медеу ауданының учаскелік полиция 
инспекторы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 09.06.2019 жылы Бүкенов белсенді Сабыржан 
Қасеновті ұстады, сондай-ақ белсенді Әсел Ескелдиновадан телефонды 
күштеп тартып алмақ болды261. 

 

Жаниманов Нұрсұлтан (суретте сол жақта) 

Кенжебаев Қазыбек (суретте оң жақта) 

Лауазымы: болжам бойынша СОБР қызметкерлері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Жаниманов пен 
Кенжебаев 09-12.06.2019 жылы Қазақстандағы 
бұрмаланған президенттік сайлауға қарсы наразылық 
акциялары кезінде Алматыдағы бейбіт шерушілерді 
ұстауға қатысты. Олар өздерін білдіретін айырықша 

белгілері жоқ арнайы қара формаларда жүріп наразылық білдірушілерді ерекше қатыгездікпен 
ұстаған262. 

09.06.2020 жылы Президенттік сайлау күні, Қазақстанның әр түрлі қалаларында үкіметке қарсы 
мыңдаған наразылық акциялары өтті. ҚДТ оппозициялық қозғалысы митинг өткізуге шақырған. Ең 
үлкен митингілер Алматы мен Нұр-Сұлтанда өтті. Митингіні құқық қорғау органдарының үлкен күштері 
күшпен таратты. Таратуға полиция қызметкерлері, полицияның арнайы жасағы және ішкі әскерлер 
қатысты - олардың барлығында жеке белгілер болмады263,264. Сондай-ақ, полиция азаматтық киім 
киген адамдардан - болжам бойынша, барлау қызметкерлерінен бұйрық алды. 

 

Е. Г. Қанбатыров 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 01.03.2020 жылы Қанбатыров белсенді Диана 
Мұхаметоваға қатысты әкімшілік іс бойынша сот отырысында мемлекеттік 
айыптаушы ретінде қатысты. Сот Мухаметоваға 30 АЕК (шамамен 160 евро) 
айыппұл салды. 

 

Мейрамқұлов Берік 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 06.06.2020 белсенді Гүлсары Құсайынованы 
ұстауға қатысты. 

 
261 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2362911190694817/ 
262 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2368343626818240/ 
263 https://gdb.rferl.org/06B5F3EF-F492-408F-B7FC-1404D04EA8BD_cx0_cy3_cw0_w1023_r1_s.jpg  
264 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2284308398475976&set=a.1384191761820982&type=3&theater  
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Бауыржанов Кенжебекулы 

Лауазымы: Алматы облысының Қарасай ауданының аға прокуроры 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 16 желтоқсанында азаматтық киім 
киген полиция қызметкерлері белсенді Абайбек Сұлтанбековті ұстап, полиция 
бөліміне алып кетті. Полиция бөлімінде прокурор Бауыржанов онымен 
«түсіндіру жұмысын» жүргізіп, ҚДТ оппозициялық қозғалысын қолдағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілікпен қорқытты265. 

 

Нұрахаев Абзал Есетұлы 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2020 жылы 28 мамырда ол Қанат Жақыповтың 
үйіне келіп, «экстремистік» деп танылуына байланысты «Көше Партиясы» 
қозғалысын қолдауға тыйым салу туралы түсініктеме оқыды266. 

 

 

Құланбаев Ерлан 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқығын бұзуға қатысу. Әсия Төлесоваға қарсы қылмыстық іс бойынша сот 
отырысында мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысты. Сот Төлесованы 
06.06.2020 жылы Наразылық акциясы кезінде полиция қызметкерлеріне 
қатысты «қорлау» (ҚР ҚК-нің 378-бабының 1-тармағы) және «күш қолданғаны» 

(ҚР ҚК-нің 380-бабының 1-тармағы) бойынша 1 жыл 6 айға бас бостандығын шектеуге үкім шығарды267. 

 

Шәкіров Тәкен Шауманұлы 

Туған күні: 23.05.1960 

Ықтимал мекен-жайы: Алматы қаласы, Ақсай-4 шағын ауданы, 10 үй, 75 п. 

ID: 038689225 

Паспорт: N09873194 

Лауазымы: Алматы қаласының No2 Медеу аудандық сотының судьясы. Қоғам 
және БАҚ арасындағы байланысын үйлестіруші судья 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Судья Шәкіров 2020 жылдың 12 тамызында белсенді Әсия 
Төлесованы 06.06.2020 ж. наразылық акциясы кезінде полиция қызметкерлеріне қатысты «қорлау» 
(ҚР ҚК-нің 378-бабының 1-тармағы) және «күш қолданғаны» (ҚР ҚК-нің 380-бабының 1-тармағы) 
бойынша 1 жыл 6 айға бас бостандығын шектеуге үкім шығарды268. 2018 жылы судья Шәкіров саяси 
кепілге алынған құқық қорғаушы Бота Жәрдемәлінің ағасы Ескендір Ерімбетовке қарсы сот ісін 

 
265 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2532778870374714/ 
266 https://www.facebook.com/kanat.jakupov/videos/2881020608660553/ 
267 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756615234657742/  
268 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756615234657742/  
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жүргізді269. 2018 жылдың 22 қазанында судья Шәкіров Ерімбетовті мүлкін тәркілеумен 7 жылға бас 
бостандығынан айырды270. Сот талай заң бұзушылықтармен өтті. БҰҰ-ның Заңсыз ұстау жөніндегі 
жұмыс тобы үкімнің заңсыз және саяси астары бар деп шешті.  

 

Әлімбек Мұрат Серікханұлы 

Лауазымы: Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 1 наурызында судья Әлімбек 
«бейбіт жиналысты ұйымдастыру және өткізу туралы» (ҚР ӘҚБтК-нің 488-
бабының 3-тармағы) бойынша белсенді Диана Мухаметоваға 30 АЕК 
көлемінде әкімшілік айыппұл салды. 

 

Есбергенова Шолпан Ерланқызы 

Лауазымы: Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 05.08.2020 жылы Судья Есбергенова белсенді 
Руслан Иминахуновты ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы бойынша 15 тәулік мерзімге 
әкімшілік қамауға алу туралы саяси астарлы шешім шығарды. 

 

Келдібаев Ғылым Петрұлы 

Лауазымы: Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 05.08.2020 жылы Судья Келдібаев белсенді 
Жанна Ынтымақоваға ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабының 7-тармағы бойынша 50 АЕК 
(332 АҚШ доллары мөлшерінде) әкімшілік айыппұл салу туралы саяси уәжді 
шешім шығарды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
269 https://ru.odfoundation.eu/content/uploads/2018/12/05.12.2018_odf_iskander_yerimbetov_trial_ru.pdf  
270 https://ru.odfoundation.eu/a/9028,delo-iskandera-erimbetova-sudebnyj-process-nad-zalozhnikom-kazahstanskogo-rezhima/  
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АҚТАУ 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында Ақтауда кем дегенде 50 белсенді 
саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Омаров Мадияр 

Лауазымы: Ақтау қалалық Полиция департаментінің басшысы, полиция 
подполковнигі 

Туған күні: 1978 ж. 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 03.06.2020 жылы белсенді Айша Жүсіптен жеке 
куәлікті тартып алды. Ол белсенділер Айша Жүсіп пен Балжан 
Бекмұханбетованы 6,5 сағат бойы ұстап, жауап алған полиция 
қызметкерлерінің іс-әрекеттерін қадағалады. 

 

Халмурадов Амангелді Хайрмухаммедұлы 

Туған күні: 22.06.1968 

Лауазымы: Маңғыстау облысының Полиция департаментінің басшысының 
бірінші орынбасары 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 6 маусымында белсенді Айгүл 
Ақберді наразылық митингісі жоспарланған қалалық алаңға қарай бара 
жатқанында ұсталды271. Ақберді полиция бөліміне жеткізіліп, одан 3 сағаттан 
астам уақыт бойы жауап алынды. 

 

Қуандықов Рашид Жұмағалиұлы 

Туған күні: 14.10.1971 

ЖСН: 711014302559 

Мекен-жайы: Ақтау қаласы, 14 шағын аудан, 38 үй, 64 пәтер  

ID: 041780690 

Паспорт: N09112987 

Лауазымы: Маңғыстау ауданының полиция басшысы, Мұнайлы аудандық полиция бөлімінің бұрынғы 
басшысы, полиция полковнигі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Қуандықов блогер Жамбыл Көбейсінов пен оның әйелі Ділбар 
Бекжановаға қатысты саяси астары бар қылмыстық іс қозғауға қатысты. Рашид Қуандықовтың жеке 
талап-арызының негізінде оларға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Айыптаушы тараптың 
мәлімдеуінше, Көбейсінов YouTube-тегі видеосында Қуандықовқа жала жапқан. Көбейсінов пен 
Бекжанова Қуандықовтың өтініші бойынша кешірім сұрап видео үндеу түсірген, бірақ талап-арыз кері 

 
271 https://www.facebook.com/100026654084266/posts/578690089696122/?d=n 
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қайтарылмады272. 13.12.2019 жылы сот Жамбыл Көбейсіновті 6 айға қамауға, ал Ділбар Бекжанованы 
6 айға бостандығын шектеуге үкім шығарды. 

 

Сұлтанов Байбол (суретте сол жақта) 

Лауазымы: Экстремизммен күрес бөлімінің 
басшысы, подполковник 

Қалиев Алтынбек (суретте оң жақта) 

Лауазымы: Маңғыстау облысының Полиция 
департаментінің басшысының орынбасары, 
майор 

Ақшауов Болат 

Лауазымы: полиция қызметкері, полковник 

Қорғанбаев Бекболат 

Лауазымы: тергеуші 

Жаңабаев Маңғыстау 

Лауазымы: тергеуші 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Белсенділердің айтуынша, Сұлтанов Маңғыстау облысында саяси 
астарлы қудалауға қатысады. Белсенді Ержан Елшібаевқа 2019 жылдың сәуір айында Байбол есімді 
полиция бөлімінің қызметкері, құқық қорғаушы Ғалым Ағелеуов пен «Азаттық» радиосының (радио 
Свобода) журналисі Сәния Тойкенге жала жабуды, сондай-ақ өзінің оппозициялық саясаткер Мұхтар 
Әбіләзовтің адамдарынан ақша алғанын айт деп үгіттеген. Бұл үшін Байбол Ержан Елшібаевқа қатысты 
қылмыстық істі жабуға уәде берген273. 

Ақшауков, Қалиев, Қорғанбаев және Жаңабаев Елшібаевқа қарсы жалған қылмыстық істі жасауға 
қатысқан. Олар белсендіге пәтер мен автокөлік уәде етіп алдап, Youtube каналындағы видеосын алып 
тастауына және әкімдікке барып жұмысқа орналастыруды талап етпеуіне көндіруге тырысты274. 

2019 жылдың 17 қазанында сот, 2017 жылы белсенді Ержан Елшібаевты «бұзақылық ниетпен 
денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру» делінген оқиғалар үшін» (ҚР ҚК-нің 106-бабының 2-
тармағы) бойынша айыптап, 5 жылға бас бостандығынан айырды. Елшібаев 2019 жылдың ақпан 
айында Жаңаөзен қаласында өткен жұмыссыздардың бейбіт наразылық акциясына қатысқаннан 
кейін қудалана бастады. Онда жұмыссыздар жұмысқа орналастыруды және әлеуметтік қорғауды 
талап еткен. 

 

 

 

 

 
272 https://rus.azattyq.org/a/30324650.html  
273 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2531590270493574/ 
274 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2519519545033980/ 
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Шағырбаев М. 

Лауазымы: аға тергеуші 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 12.06.2019 жылы Шағырбаев белсенді Нұрияш 
Әбдіреимованы жауап алуға шақырды. Жауап алу кезінде тергеуші одан 
оппозициялық ҚДТ қозғалысын қолдай ма, осы ұйымның «экстремистік» 
екенін біле ме, белсендіні кім қаржыландырады және митингілерге қатыса 
ма деген сұрақтар қойған. Шағырбаев жауап алу хаттамасын белсендіге 
бермеген275. 

 

Қырғабақов Абзал Жаңғылбайұлы 

Лауазымы: учаскелік полиция қызметкері, капитан 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 16 желтоқсанында бейбіт 
митинг күні, ол бұрынғы саяси тұтқын Абловас Жұмаевты алдын-ала ұстап 
алды. 18.02.2020 жылы Жұмаевты ұстауға қатысты. Артынша белсенді 
Жамбыл Көбесіновке қатысты әділ сот талқылауын талап еткені үшін 5 
тәулікке қамауға алынды. 

 

Нұрпейісов Серік 

Лауазымы: полиция майоры (суретте) 

Қырқабақов Абзал 

Лауазымы: учаскелік полиция капитаны 

Адам құқығын бұзуға қатысу. 03.08.2020 жылы Нұрпейісов дөрекі сөйлеп, 
белсенділерді қорқытып, белсенді Ұлболсын Тұрдиеваны итеріп жіберді. 
06.08.2020 жылы Нұрпейісов белсенді Шолпан Жанұзақованың полиция 

бөлімшесіне баруын талап етіп, оның қолдары мен аяқтарын бұрап ауыртқан276. 06.08.2020 жылы 
Нұрпейісов пен Қырқабақов белсенділер Балжан Бекмұханбетова мен Айша Жүсіпті ұстап, жергілікті 
полиция қызметіне жеткізді277.  

Махмұтов Нұржан (суретте сол жақта) 

Лауазымы: полиция подполковнигі 

Хайтбеков Бекбол (суретте оң жақта) 

Лауазымы: ҰҚК офицері 

Калиев Белдияр 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Қартқожақов Мирас 

 
275 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2366336323685637  
276 https://www.instagram.com/p/CEEN5btAn3H/?fbclid=IwAR25xRMr1Xqbjb0xs168RdG2gowLLWQyy61TNImUGf7a0hW0GrEhWqi_HEI  
277 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/  
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Лауазымы: Ақтау криминалдық полиция бөлімінің қызметкері 

Чушбаев Берді 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Қайымов Нұрлан 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 19.07.2020 жылы Нұржан Махмұтов, азаматтық белсенділер 
Ұлболсын Тұрдиева мен Айша Жүсіті ұстауға бұйрық берді. Махмұтов тұтқындау кезінде қыздарды 
балағаттады. Белдияр Қалиев белсенділерді ұстау туралы бұйрықты орындады278. Ақтау қалалық 
Полиция бөлімінде Мирас Қартқожақов пен Бекбол Хаитбеков белсенді Айша Жүсіпті мазақ етіп, 5 
сағат ұстаған. Полиция қызметкерлері оған психологиялық қысым көрсетіп, оның телефонына кіруге 
тырысып, белсендіні ұстау кезінде түсірген видеосын өшіріп тастауға мәжбүрлеп, телефонын заңсыз 
тартып алған279. Берді Чушбаев Ұлболсын Тұрдиевадан жауап алды. Прокурор Нұрлан Қайымов 
Тұрдиеваның жауап алуына куә болса да, өзінен полицияға шағымданып  көмек сұрағанын елемеді280. 

 

Айдарбаев Аманғали 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылғы 18 ақпанда Айдарбаев белсенді 
Абловас Жұмаевқа қарсы әкімшілік сотта мемлекеттік айыптаушы ретінде 
қатысты. Жұмаевқа белсенді Жамбыл Көбейсіновтің сот отырысына келіп, 
әділ сот талқылауын талап еткені үшін «бейбіт жиналыстар туралы» заңды 
бұзды деп айыптады281. 

 

Аташева Айида Орынханқызы 

Туған күні: 20.01.1975 

Лауазымы: Ақтау қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылы 18 ақпанда судья Аташева 
«бейбіт жиналыстар» (ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабының 1-тармағы) туралы заңды 
бұзды деген айыппен белсенді Абловас Жұмаевқа 5 тәулік әкімшілік қамауға 
алу туралы шешім шығарды. Жұмаев белсенді Жамбыл Көбейсіновтың 
сотына келіп, әділ сот талқылауын талап еткені үшін қамалды. 

 
278 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2744028292583103/  
279 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2736405960012003/  
280 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2737571939895405/  
281 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2597527800566487  
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Суйеуова Гүлмира Алашқызы 

Лауазымы: Ақтау қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы 

Туған күні: 26.10.1979  

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 5 тамызында судья Сүйеуова 
белсенді Ләззат Ашықбаеваға «полиция қызметкерінің заңды талабына 
бағынбау» (ҚР ӘҚБтК-нің 667-бабы) бойынша 20 АЕК (шамамен 110 евро) 
мөлшерінде әкімшілік айыппұл салды. Сол бап бойынша судья Сүйеуова 
белсенділер Балжан Бекмұханбетова мен Айгүл Мұратбаеваға да бірдей 
айыппұл салған282. Жалпы 05.08.2020 - 08.08.2020ж. аралығында судья 

Сүйеуова 4 белсендіге қатысты сот отырысын өткізді. Судьяның шешімімен 2 белсенді қамауға 
алынып, 2-іне әкімшілік айыппұл салынды. Бұған дейін, 2018 жылдың 27 қыркүйегінде Сүйеуова 
Жаңаөзен трагедиясы туралы фильм түсіру үшін Қазақстанға келген француз журналисті және 
режиссері Винсент Прадоға 25 АЕК (шамамен 140 еуро) әкімшілік айыппұл салу туралы шешім 
шығарған283. 

 

Нұрмағанбетова Лаура 

Лауазымы: Ақтау қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы 

Туған күні: 30.06.1982 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 6 тамызында судья 
Нұрмағанбетова белсенді Айша Жүсіпке «полиция қызметкерінің заңды 
талабына бағынбау» (ҚР ӘҚБтК-нің 667-бабы) бойынша 20 АЕК көлемінде 
әкімшілік айыппұл салды284. 07.08.2020 жылы Судья Нурмағанбетова «заңсыз 
митингке қатысу» (ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы) бойынша белсенді Шолпан 

Жанұзақоваға әкімшілік ескерту жасады285. 2020 жылдың 7 тамызында судья Нұрмағанбетова 
белсенді Балжан Бекмұханбетоваға қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы бойынша 50 АЕК (шамамен 280 
евро) мөлшерінде әкімшілік айыппұл салды286. Жалпы 06.06.2020 — 07.07.2020ж. аралығында судья 
Нұрмағанбетова 4 белсендіге қатысты сот отырысын өткізді. Судьяның шешімімен 2 белсенді қамауға 
алынып, 2-іне әкімшілік айыппұл салынды. 

 

Қонысов Алтай Сембайұлы 

Лауазымы: Ақтау қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Судья Қонысов 2020 жылдың 5 тамызында 
белсенді Ләззат Ашықбаеваға қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы-ның 1-тармағы 
бойынша 30 АЕК мөлшерінде әкімшілік айыппұл салу туралы шешім шығарды. 
2020 жылдың 7 тамызында судья Қонысов белсенді Шолпан Жанұзақоваға 
қарсы ҚР ӘҚБтК-нің 667-бабының 1-тармағы бойынша 20 АЕК мөлшерінде 
әкімшілік айыппұл салу туралы шешім шығарды. 2020 жылдың 7 тамызында 

 
282 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/  
283 https://rus.azattyq.org/a/aktau-zaderzhanie-vincent-prado/29514117.html  
284 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/  
285 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2755903581395574/  
286 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/  
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судья Қонысов белсенді Айше Жүсіпке қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабының 6-тармағы бойынша 30 АЕК 
мөлшерінде әкімшілік айыппұл салу туралы шешім шығарды287. Судья Қонысов жалпы 05.08.2020 мен 
07.08.2020ж. аралығында 6 азаматтық белсендіге қатысты сот отырысын өткізді. Судья шешімімен 4 
белсендіге айыппұл салынды, 1-і қамауға алынды, 1-не әкімшілік ескерту жасалды. 

 

Әубәкіров Мұрат Ескендірұлы 

Туған күні: 20.07.1969  

Лауазымы: Маңғыстау облыстық Сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 08.06.2020 жылы Судья Әубәкіров, белсенді 
Абзал Қанәлиевті ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы бойынша 7 тәулікке әкімшілік қамауға 
алу туралы саяси астарлы шешім шығарды. 

 

Комарова Наталья Юрьевна 

Туған күні: 10.11.1973 

Лауазымы: Ақтау қаласының No2 Сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Судья Комарова 08.07.2020 жылы, белсенді 
Ұлболсын Тұрдиеваны ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы бойынша 7 тәулік мерзімге 
әкімшілік қамауға алу туралы саяси астарлы шешім шығарды. 

 

СЕМЕЙ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Семейде кем дегенде 40 
белсенді саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Ажханов Мұрат Талғатұлы 

ЖСН: 810830300567 

Лауазымы: Семей қаласының Полиция департаментінің Экстремизмге қарсы 
күрес бөлімінің басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 07.06.2019 жылы Ахжанов белсенді Руслан 
Нұрқановты ұстауға және заңсыз қамауға алуға қатысты. Оның үстіне 2019 
жылдың 24 шілдесінде саяси тұтқын Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот 
отырысынан кейін, ол белсенділер мен бақылаушыларды видеоға түсіріп 
отырған қарамағындағылардың заңсыз әрекеттерін елемеді. Ахжанов 
белсенді Кербез Егінбаеваны қудалауға қатысады. Ол белсендіге қоңырау 
шалып, полиция бөліміне оның "Көше Партиясы" қозғалысына қатысқаны 

үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыратындығын айтып, келуін талап етті288. 

 
287 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/  
288 https://www.facebook.com/1306505387/videos/pcb.2634841040168496/10216751747008482/  
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Асылханов Ардақ Нұрханатұлы (суретте сол жақта) 

Лауазымы: Семей қаласының Полиция 
департаментінің Экстремизмге қарсы күрес бөлімінің 
қызметкері, полиция майоры 

Нұрахметов Азамат Сабырұлы (суретте оң жақта) 

Лауазымы: Семей қаласының Орталық полиция 
бөлімінің учаскелік инспекторы, аға лейтенант 

Бекенеев А. 

Лауазымы: Семей қаласының Орталық полиция бөлімінің қызметкері, майор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 20.02.2020 жылы Асылханов, Бекенеев және Нұрахметов, 
белсенділер Қуат Увалиев пен Әлия Исенованы «Көше Партиясы» қозғалысын қолдау үшін шыққан 
жеке пикеттері үшін ұстады289. 05.04.2020 жылы Асылханов белсенді Кербез Егінбаеваны баласымен 
серуендеп жүргенінде ұстауға тырысты290. 2020 жылдың 16-17 наурызында Нұрахметов белсенділер - 
Әлия Исеноваға, Райгүл Садырбаеваға, Анар Калиеваға және Қуат Увалиевке «Коше Партиясы» 
қозғалысын қолдауға челленджге қатысқандары үшін «тіркелмеген қоғамдық бірлестікке қатысу» (ҚР 
ӘҚБтК-нің 489-бабының 10-тармағы) бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырды. 
Прокуратураға өз құқықтарының қорғалуын талап етуге келген бір топ белсенділерді, Нұрахметов 
полиция жасағымен ұстады. Белсенділерге 50 АЕК (шамамен 265 еуро) айыппұл салынды291. 
Нұрахметовтың белсенді Айдын Катпушевті де қудалап жүргені белгілі болды. 

 

Есенжолов Нұржан Ерғалиұлы 

Лауазымы: Семей қаласының Ішкі саясат бөлімінің басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Жергілікті белсенділердің пікірінше, 
Есенжолов Семейдегі бейбіт митингілерге қатысушыларды жүйелі түрде 
қудалайды - белсенділердің тізімдерін жүргізеді және олар туралы ақпарат 
жинайды. Белсенділерді «профилактикалық әңгімеге» шақырып, қылмыстық іс 
қозғалатындығын айтып психологиялық қысым жасайды. 

 

Оқапов Жасұлан Әсетұлы 

Лауазымы: Семей қаласының Полиция департаментінің тергеу бөлімінің 
тергеушісі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Оқапов белсенді Фарит Ишмухаметовке 
қатысты қылмыстық істі тергеді. Әлеуметтік желілерде билікті сынағаны және 
оппозициялық ҚДТ қозғалысын қолдағаны үшін белсендіге «ұйым экстремистік 
деп танылғаннан кейін оның қызметіне қатысты» (ҚР ҚК-нің 405-бабының 2-
тармағы) бойынша айып тағылды.   Белсендінің үйін тінту кезінде, Окапов оның 
телефоны мен басқа техникалық жабдықтарын тәркілеген. Кейін телефонды 

 
289 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=189234385736027&id=100039484013023 
290 https://www.facebook.com/100014552677145/videos/835425496952532/ 
291 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119194546368341&id=100048333870682&sfnsn=mo&d=n&vh=i 
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істен шығарылған жағдайда қайтарған292. Сот Ишмухаметовке 1 жылға бас бостандығын шектеуге 
және 100 сағаттық мәжбүрлі жұмысқа жегуге үкім шығарған. 

 

Нұрмұхаметов Азамат Сабырұлы 

Лауазымы: Семей қаласының Орталық полиция бөлімінің учаскелік полиция 
инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 16.03.2020 жылы Нұрмұхаметов белсенді 
Әлия Исенованы заңсыз ұстауды жүзеге асырды. Белсендіге "Көше Партиясы" 
қозғалысын қолдағаны үшін 50 АЕК (шамамен 265 евро) айыппұл салынды. 
Нұрмұхаметов Әлияның қарт анасының жалғыз үйде қараусыз қалып, қан 
қысымының көтерілгенін ескермеді293. 

 

Байдалинов Данияр Бейспекұлы (суретте) 

Лауазымы: тергеу бөлімінің бастығы 

Көжетаев Ержан Берікханұлы 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Шыныбаев Серік Қайратұлы 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы Семейдегі бейбіт 
наразылық күні, Көжетаев пен Шыныбаев белсенді Әлия Исенованы қалалық 
алаң маңында ұстап, оны Орталық полиция бөліміне жауап алуға апарды. 

Ұстау туралы хаттама толтырылмаған. Жауап алуды тергеу бөлімінің басшысы Байдалинов жүргізді294. 
Жауап алу 4 сағатқа созылып, белсендіге жауап алуға келмегені үшін айыппұл салынды. Исенова жауап 
алу үшін шақырту қағазын алмағанын айтады. 

 

Сұлтанов Саят Болатханұлы 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 жылы 7 маусымда ол серіктесімен 
бірге белсенді Руслан Нұрқановты темекінің қоқысын лақтырды деп ұстаған. 
Сонымен қатар, полиция қызметкерлері оны есірткі сатты деп айыптап, 
есірткі затын Нұрқановқа салып жібермек болған. Содан кейін белсенді 
наркологиялық диспансерде медициналық тексеруден өтуге мәжбүр 
болды295. 

 

 

 
292 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268469703802348&id=100019179613197  
293 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2622243311428269/ 
294 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3045435745543022&set=p.3045435745543022&type=3&theater 
295 https://www.facebook.com/100037393334457/videos/pcb.2362442740741662/112520966671014/?type=3&theater&ifg=1 
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Жолдабаев Берік 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 25.02.2020 жылы Жолдабаев белсенді Ерлан 
Кенешбаевты күшпен ұстауға қатысты296. Ол белсендіден телефонын күшпен 
тартып алды. Кенешбаев Нұр-Сұлтандағы тергеу абақтысында қайтыс болған 
азаматтық белсенді Дулат Ағәділдің Жаназасына қатысуға бармақшы болған 
ниетінен ұсталды.  

 

Бапинов Қуат Кенжебекұлы 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Жергілікті белсенділердің айтуынша, Бапинов 
жүйелі түрде бейбіт наразылық акциялары мен челлендждерге 
қатысушыларды заңсыз қудалауға қатысады: қорқытады, бопсалап қысым 
жасайды. 2019 жылдың 21 қыркүйегінде Семей қаласының Орталық полиция 
бөлімінде Бапинов ұсталған белсенді Тілеген Жұбановқа қатыгездік көрсеткен. 
Полиция Жұбановтың саусағын, камерасын сындырып, телефонын тартып 

алған. Осыған қарамастан, прокурор Бапинов жарақат алған белсендіге Жедел жәрдем шақырудан 
бас тартып, оны адвокаттың қатысуынсыз белгісіз құжатқа қол қоюға мәжбүрлеген. 

17.03.2020 жылы Бапинов, өзінің қабылдауына өз құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
келген белсенділер - Райгүл Садырбаеваны, Анар Калиеваны, Әлия Исенованы, Қуат Увалиевті ұстауға 
бұйрық берген. Артынша белсенділерге әлеуметтік желілердегі үкіметке қарсы челленджге 
қатысқандары үшін ҚР ӘҚБтК-нің 489-бабының 10-тармағы бойынша 50 АЕК (132 550 теңге) 
айыппұлдан салынды297.   

«Көше Партиясы» бейбіт қозғалысына тыйым салынғаннан кейін Бапинов, белсенділерге - Анар 
Калиева, Нұржан Сембаев, Әлия Исенова, Кербез Егінбаева, Тілеген Жұбанов, Фарит Ишмухаметов, 
Райгүл Садырбаеваға «экстремистік қылмыстық топтың қызметіне қатысу» заңсыздығы туралы 
ескертулер айтып қорқытқан298. 

 

Хамитов А. 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 20 ақпанында Хамитов белсенді 
Қуат Увалиевке қарсы сот процесінде мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысты. 
Ол белсендіге «бейбіт жиындарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы 
заңнаманы бұзды» деген айыппен 15 тәулікке қамауға алуды талап етті.  
Увалиев 15 тәулікке қамауға алынды. 

 

 

 
296 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=192985095350122&id=100039158970813 
297 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119194546368341&id=100048333870682&sfnsn=mo&extid=8uyiwTmGNUZeJPAh&d=n&vh=i  
298 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=164326138432028&id=100045639292785&extid=SVN7huj4H7KNOmDG&d=null&vh=i  
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Әбдіғалымова Айгүл Серікбайқызы 

Лауазымы: Семей қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 20 ақпанында судья 
Әбдіғалымова белсенді Қуат Увалиевті «бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңды бұзу» (ҚР ӘҚБтК-нің 488-
бабының 3-тармағы) бойынша 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы 
шешім шығарды. 

 

Торғаев Сархытхан Рамазанұлы 

Лауазымы: Семей қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 27 мамырында судья 
Торгаев белсенді Райгүл Садырбаеваның белсенді Қуаныш Молдалиевті 
қолдауға арналған челленджге қатысқаны үшін салынған 50 АЕК (шамамен 
265 еуро) айыппұл туралы шағымын қанағаттандырусыз қалдырды. Судья 
Торғаев өз шешімінде Есіл сотының 19.05.2020 жылы "Көше Партиясы" 
қозғалысын «экстремистікдеп тану және тыйым салу» туралы шешіміне 

сілтеме жасаған299. Осылайша, судья заңның кері күшін қолданды, себебі болжамды құқық 
бұзушылық кезінде "Көше Партиясы" қозғалысына тыйым салу туралы шешім әлі шықпаған етін. 

 

Валиев Ғибрат Алханұлы 

Туған жылы: 11.08.1962 

Лауазымы: Семей қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Судья Валиев 2019 жылдың 21 
қыркүйегінде өнер қайраткері Айдын Катпушевті жеке пикетке шыққаны 
үшін ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы мен 667-бабы бойынша 6 тәулік мерзімге 
әкімшілік қамауға алу туралы саяси астарлы шешім шығарды300. 

 

Иммағамбетова Жанұр Сайлаубайқызы 

Лауазымы: Семей қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Судья Иммағамбетова 2018 жылдың 10 
маусымында белсенді Айдын Катпушевті бейбіт наразылық акциясына 
қатысқаны үшін ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабымен 3 тәулікке әкімшілік қамауға 
алу туралы саяси астарлы шешім шығарды. 

 
299 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143085153979280&id=100048333870682&d=null&vh=i 
300 https://www.facebook.com/arslan.ahmedov.507/videos/143678886839373/  
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Дорош Ирина Николаевна 

Лауазымы: Шығыс Қазақстан облыстық Сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылы 24 маусымда судья белсенді Анар 
Қалиеваның «Көше Партиясы» қозғалысына қатысқаны үшін салынған 50 АЕК 
(шамамен 265 еуро) айыппұлға шағымын қанағаттандырмады. Дороштың 
төрағалығымен өткен сот отырысы небәрі 9 минутқа созылған301. 

 

 

САРЫАҒАШ (Туркістан облысы) 

2019 жылдың қыркүйегінен бастап 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі кезеңде Сарыағашта кем 
дегенде 1 белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады. 

Сарыағаш қаласының белсендісі Қаншай Шермаханбетова саяси астарлы қудалауға ұшырады. 
Белсендіге қысым көрсетіліп, әлеуметтік желілердегі «Көше партиясы» чатына қатысқаны үшін 
қорқытылды. 

05.06.2020 жылы жергілікті полиция қызметкерлері, белсендіні дөрекі түрде күш қолданып ұстады. 
Учаскелік полиция қызметкерлерінің бірі-Бекжан Медетов оны көлікте ұрып-соғып, тұншықтыру 
тәсілдерін қолдана бастаған. Ауа жетіспейтінін сезген Шермаханбетова, өзін қорғау үшін оның 
қолынан тістеп алған. Тағы бір учаскелік полицияны - Қуаныш Серікбаевты, бетінен ұрған-мыс, «ол 
сөйлей алмай қалған» деп шыққан. Белсендіні полиция бөліміне апарып, сол жерде 24 сағат ұстап, 
«билік өкіліне күш қолданды» деген айып тағылды. (ҚР ҚК-нің 380-бабының 1-тармағы). 12.10.2020 
жылы Қазақстан соты Шермаханбетованы 1 жылға бас бостандығын шектеуге үкім шығарды. 
Шермаханбетова - 9 жасар баланы тәрбиелеп отырған жалғызбасты ана. 

Ибраимов Абдуғани 

Лауазымы: Сарыағаш аудандық 
Полиция бөлімшесінің 
басшысының орынбасары (суретте 
сол жақта) 

Мырзахметов Алмас 

Лауазымы: Сарыағаш аудандық 
Полиция бөлімшесінің 
басшысының бірінші орынбасары 
(ортада суретте) 

Оразбаев Нұрлан 

Лауазымы: Сарыағаш аудандық Полиция бөлімшесінің екінші орынбасары, подполковник (суретте оң 
жақта) 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 03.06.2020 жылы Ибраимов, Мырзахметов және Оразбаев, белсенді 
Қаншай Шермаханбетовадан жауап алуға қатысты. Полиция өте дөрекі сөйлесіп, белсендіні «Мұхтар 
Әбіләзовтен ақша алды» деп айыптады (М.Ә. оппозициялық саясаткер, ҚДТ қозғалысының жетекшісі). 

 
301 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2711025399216726/ 



95 
 

Медетов Бекжан  

Лауазымы: Сарыағаш ауданының учаскелік 
полиция инспекторы 

Серікбаев Қуаныш 

Лауазымы: Сарыағаш ауданының учаскелік 
полиция инспекторы 

Төлегенов Мұрат 

Лауазымы: Сарыағаш ауданының учаскелік полиция инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 05.06.2020 жылы учаскелік полиция қызметкерлері, белсенді Қаншай 
Шермаханбетованы дөрекі түрде күш қолданып ұстады. Белсендінің айтуынша, Бекжан Медетов оны 
көлікте ұрып-соғып, тұншықтыру тәсілдерін қолданған. Қаншай «билік өкіліне күш қолданды» (ҚР ҚК-
нің 380-бабының 1-тармағы) деп айыпталды. 

 

Нұрқанат Аман 

Лауазымы: тергеуші, полиция лейтенанты 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Нұрқанат «билік өкіліне күш қолдану» (ҚР ҚК-нің 
380-бабының 1-тармағы) бойынша айыпталған Қаншай Шермаханбетоваға 
қатысты қылмыстық істі тергеді. Белсендінің айтуынша, тергеуші оны үнемі 
қорқытып, полиция бөліміне келуді талап етеді. Сонымен бірге Шермаханбетова 
жауап алу үшін ресми шақырту қағазын алмаған302. Сондай-ақ, тергеуші оған 

тергеумен ынтымақтастық орнатып, кінәсін мойындауды ұсынды. Егер ол кінәсін мойындамаса, 
Нұрқанат оған «2 жыл бас бостандығына шектеу беріледі» деп қорқытты303. 

 

Қозыбаев Алдияр 

Лауазымы: Сарыағаш қаласы Әкімдігінің Ішкі 
саясат бөлімінің қызметкері 

Сарбаз Абзал 

Лауазымы: Болжам бойынша полиция 
қызметкері немесе ҰҚК қызметкері 

Бақыт (тегі белгісіз) 

Лауазымы: Болжам бойынша полиция қызметкері немесе ҰҚК қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Қозыбаев 03.06.2020 жылы, полиция бөлімінде белсендіден жауап 
алу кезінде қатысқан. Сарбаз Абзал мен Бақыт, Қаншай Шермаханбетованы «ата-ана құқығынан 
айырамыз» деп қорқытып, сонымен қатар 06.06 күні болатын бейбіт наразылық митингісіне 
шықпауын талап еткен. 

 
302 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2703083066677626/ 
303 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2704590746526858/  
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Ғалымжан (тегі белгісіз) (суретте) 

Лауазымы: Сарыағаш ауданының прокуроры 

Қасым И. 

Лауазымы: Сарыағаш ауданының прокуроры 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы Қаншай Шермаханбетоваға 
қарсы «ұсақ бұзақылық» айыбымен өткен әкімшілік сотқа мемлекеттік 
айыптаушы ретінде қатысты304. Ол белсендіге айыппұл салуды талап етті. Сот 
Шермаханбетоваға 13 890 теңге (шамамен 28 евро) айыппұл салды. 

 

Байниязов Сағи Келденбайұлы 

Лауазымы: Сарыағаш ауданының Мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы судья Байниязов, Қаншай 
Шермаханбетоваға қатысты «ұсақ бұзақылық» (ҚР ӘҚБтК-нің 434-бабы) 
бойынша 13 890 теңге (28 еуроға жуық) мөлшерінде әкімшілік айыппұл төлеу 
туралы саяси астарлы шешім шығарды. 

 

ШЫМКЕНТ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Шымкентте кем дегенде 77 
белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады. 

 

Алтаев Ернар 

Лауазымы: Шымкент қалалық Полиция департаментінің Экстремизмге қарсы 
күрес бөлімінің басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 01.03.2020 жылы, Шымкенттегі наразылық 
акциясы кезінде бейбіт шерушілерді ұстауға басшылық етті. Ұстау өрескел 
және негізсіз күш қолдану арқылы жүзеге асырылды. Атап айтқанда, белсенді 
Жанмұрат Аштаев ұсталды. 

2020 жылы 14 сәуірде Алтаев белсенді Ерлан Файзуллаевқа «Көше Партиясы» қозғалысына қосылуға 
шақырған үндеу жариялағаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырды. Белсендіге 
50 АЕК (шамамен 265 еуро) айыппұл салынды. Файзуллаев үндеуін 12.04.2020 жылы жариялаған, 
алайда хаттамада 04.04.2020 деп көрсетілген305. 

 
304  https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2693058221013444/?__cft__[0]=AZVmoY9Y5ovKjsD7mct01T1Lq9HdhG59dG-
h1K5P2Kt6KfPqBDqag9wqXaaopbNZhHMG5c23n-
j0C3SQwMOuEhrWC9DJaZt5prSeFwEfBsM0TBuzrK6aJosGuZFxXp_9xTgOwQ7Ljx8O4R3Jz5zBbZknk5nZhgv_IwV7RAAEFPLi3CxOc3newqkwj_yMUn3gzXk&
__tn__=%2CO%2CP-R 
305 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=772079529865782&id=100011912251586  
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Амангелдиев Досалы (суретте сол жақта) 

Лауазымы: Шымкент қаласының Еңбекші аудандық 
әкімінің орынбасары 

Отемисова Бақыткүл (суретте оң жақта) 

Лауазымы: Еңбекші аудандық Санитарлық-
эпидемиологиялық қызметінің қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 09.06.2020 жылы 
бірнеше адамнан тұратын бір топ белсенділер, қалалық 
прокуратураға Шымкент қаласында 06.06.2020 жылы 

өткен бейбіт наразылық акциясы кезінде белсенділердің заңсыз ұсталғаны туралы арыз жазу үшін 
келді. Артынша Жедел жәрдем қызметінің тобы, әкімнің орынбасары Досалы Амангелдиев пен 
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің қызметкері Өтемісова дереу келді. Олар карантинге 
байланысты адамдардың шоғырлануына тыйым салынғанын ескерте бастады306. 01.06.2020 жылдан 
бастап Шымкентте карантиндік шаралар айтарлықтай жеңілдетілген еді. Мысалы, тамақтану 
орындарына 50 адамдық орынға дейін және балабақшаларға топтарына 20 балаға дейін қабылдап 
жұмыс істеулерінге рұқсат етілген болатын307. 

 

Әбдіәшім Абылай 

Лауазымы: Шымкент қаласы Ішкі саясат бөлімінің қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы Шымкенттегі наразылық 
кезінде Әбдіәшім, полицияға бейбіт шерушілерді ұстауға көмектесіп, 
тілшілердің камераларын қолшатырмен жауып, олардың жұмысына кедергі 
келтірді308. 

 

Есенқұлов Медет Қанатұлы (суретте сол жақта) 

Туған күні: 13.02.1983  

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, 
Нұрсат мөлтек ауданы, 146 үй, 11 пәтер 

Жеке куәлік: 035930053 

Лауазымы: Қаратау аудандық полиция бөлімінің 
қызметкері, капитан 

Абдурахманов Музаффар (суретте оң жақта) 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 08.05.2019 жылы Есенқұлов пен Абдурахманов шақырту қағазын 
тапсыру үшін белсенді Нұркен Сұлтановқа келді. Келесі күні Сұлтанов белгіленген уақытта Шымкент 

 
306 https://www.facebook.com/100022808822663/videos/725717278198560 
307 https://tengrinews.kz/news/gde-v-kazahstane-otmenili-karantin-404052/  
308 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shymkent-masked-umbrella-man-strikes-journalist/30690300.html  
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қаласындағы Абай аудандық Полиция басқармасына шақырту қағазымен келген. Полиция 
қызметкерлері оны күшпен Полиция басқармасы ғимаратына сүйреп кіргізген309. 

 

 

Тастанбеков Арман (суретте сол жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Оразбаев Теген (суретте оң жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері, капитан 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы 
Тастанбеков пен Оразбеков шақырту қағазын 
белсенді Айжан Жолдасоваға өтірік сылтаумен 
тапсыруға тырысты. Олар 03.06.2020 жылы 

Джолдасова Әл-Фараби аудандық Полиция басқармасына келмеді дегенді желеу етті, дегенмен 
белсендіден аталған күні жауап алынған болатын310. 

 

 

Бүдеев Сұлтан Мұратханұлы (суретте сол жақта) 

Лауазымы: Шымкент қаласының Еңбекші 
аудандық Полиция басқармасының қызметкері, 
полиция майоры 

Ештай Сапарбек Дилярұлы (суретте оң жақта) 

Лауазымы: Шымкент қаласының Еңбекші 
аудандық учаскелік полиция инспекторы, аға 
лейтенант 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 
жылы Бүдеев пен Сапарбек, белсенді Ләззат Досмамбетоваға 06.06.2020 жылғы наразылық 
акциясының алдында келіп, Полиция департаментінде профилактикалық әңгіме жүргізуге өздерімен 
бірге жүруін талап етті. Олар профилактикалық әңгіме барысында қандай тақырыпта талқыланатынын 
айта алмаған. Сол себепті Досмамбетова олармен бірге барудан бас тартты311. 

 

 

 

 

 

 

 
309 https://www.facebook.com/100034519851339/videos/139272823900045/?s=1306505387&v=i&sfns=mo 
310 https://www.facebook.com/aizhan.joldassova/videos/3288871594490922/ 
311 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2693984397587493/ 
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ҚАРАҒАНДЫ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Қарағандыда кем дегенде 19 
белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады.  

 

Файзуллин Ерлан Жұмасейітұлы 

Туған күні: 01.07.1973 

Лауазымы: Қарағанды облысының Полиция департаментінің 
басшысы, полковник 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Қызметіне байланысты Файзуллин, 
Қарағанды облысының полиция қызметкерлерінің адам құқықтарын 
жаппай бұзғаны үшін жеке жауапты. 

 

Коробов Андрей 

Лауазымы: тергеуші, Қарағанды қаласының Оңтүстік-шығыс Полиция 
бөлімінің тергеушісі, полиция полковнигі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Белсенділердің айтуы бойынша, 
Коробов - Қарағандыдағы белсенділерді қудалаушылардың ең бір 
белсендісі. 2020 жылдың маусымында Коробов, белсенді Индира 
Машрапованы жүйелі түрде қудалап, оған күн сайын телефонмен 
қоңырау шалып қорқытып, «сөйлесуге» шақырып отырған. 

05.06.2020 жылы Коробов белсенділер - Зүлфия Мусілімова мен Айдос Нұрсейітке жауап алу үшін 
шақырту қағазын алып келіп, Қарағанды облысының Полиция департаментінің Экстремизмге қарсы 
күрес басқармасына келулерін талап етті. 

 

Хасенханов Сұңғат 

Лауазымы: аға тергеуші, полиция майоры 

Сапаров Бауыржан 

Лауазымы: жедел полиция қызметкері, 
полиция майоры 

Жаңабеков Бекболат 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 02.06.2020 жылы Хасенханов, Сапаров және Жаңабеков, азаматтық 
белсенді Асқарәлі Омаровтың үйіне заңсыз кіріп, тінту жүргізді. Полиция қызметкерлері тінту туралы 
бұйрықпен таныстырмаған. Омаров олардан бірнеше рет тінту туралы бұйрықты немесе сот шешімін 
көрсетулерін сұраған, алайда тәртіп сақшылары олардың әрекеттерінің заңдылығын растайтын бірде-
бір құжат құжат көрсетпеген. Аға тергеуші Хасенханов Асқарәлі Омаровқа қатысты қылмыстық іс 
қозғалғанын айтты, бірақ ол қандай бап бойынша қозғалғанын нақтыламады. Белсенді тікелей эфирде 
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хабар таратып тұрған сәтінде, оның қолынан телефоны тартып алып, парақшасынан тікелей эфирін 
толық өшіріп тастаған312. 

Молдабеков Данияр 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы 

Әубәкіров Ержан 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 12.06.2020 
жылы Молдабеков пен Әубәкіров, жауап алу 
үшін қате толтырылған шақырту қағазымен 
белсенді Әсия Несіпбаеваға жұмыс орнына 

келді (онда кім ретінде шақырылғаны көрсетілмеген). Учаскелік инспекторлар Әсияның жұмыс 
орнындағы басшылығына қысым көрсетіп, оны адам құқықтарын қорғағаны мен азаматтық іс-
шараларға және Telegram-дағы «Көше партиясы» чатына қатысқаны үшін жұмыстан шығаруды талап 
еткен. 2020 жылы 10 маусымда олар Әсия Несіпбаеваның қарт анасына келіп, қызы қоғамдық 
жұмыстармен айналысуын тоқтатпаса, үстінен қылмыстық іс қозғалып, немересі балалар үйіне 
өткізіледі деп қорқытқан313. 

Исатаев Рүстем Әлібиұлы 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 21.08.2020 жылы Исатаев, белсенді 
Индира Машраповаға ҚДТ-ның бейбіт оппозициялық қозғалысын 
қолдағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны жайында 
жауап алуға шақырту қағазын тапсырды. Бұған дейін Исатаев белсендіні 
үйінің жанында аңдыған314. 

 

 

Бейсенов Дархан Кенжеғұлұлы 

Лауазымы: Қарағанды облысының Қаражал қалалық Сотының төрағасы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Судья Бейсенов активист Ғалымжан 
Несіпбаевты 667 Әкімшілік кодекспен 10-тәулік мерзімге әкімшілік 
қамауға алу туралы саяси астарлы шешім шығарды. 

 

 

 

 

 

 
312 https://www.facebook.com/100014960430793/videos/855178004990873/ 
313 https://www.instagram.com/p/CBVLaChAJ7H/?fbclid=IwAR05z6DYcOk4HNIWb-rjUJss7NPJ0E0sOdT_bXsgXLogsZV5ZcXG966P3OM 
314 https://www.youtube.com/watch?v=bmuZGp1UIy8&feature=youtu.be  



101 
 

ОРАЛ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Оралда кем дегенде 40 
белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады. 

 

Құспаев Кенжебек Сүйеужанұлы 

Лауазымы: Орал қаласының Жергілікті полиция қызметінің бұрынғы 
басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 12.06.2019 жылы Құспаев, Абай 
алаңында «Уральская неделя» газетінің бас редакторы Лұқпан 
Ахмедьяровты ұстады315. Осыдан кейін Ахмедьяров «тәртіп сақшыларына 
бағынбады» деген айыппен сотталды. 2019 жылдың 6 шілдесінде, 
наразылық болған күні Құспаев, орындықта отырған белсенді Аслан 
Сағұтдиновты ұстады. 2020 жылдың ақпанында Құспаев өзінің 

қарамағындағыларының арасындағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты қызметінен шеттелді316. 

 

Жәрдемов Муслім Гілжанұлы (суретте сол 
жақта) 

Лауазымы: Орал қаласының Жергілікті 
полиция қызметінің басшысы 

Даумов Нұрлыбек Жасқайратұлы (суретте 
оң жақта) 

Туған күні: 1981 ж. 

Лауазымы: Батыс Қазақстан облысының 
Ішкі саясат басқармасының басшысы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 15.03.2018 
жылы Жәрдемов, Даумов және прокуратура қызметкері, құқық қорғаушы және белсенді Павел 
Айгүлден жауап алды. Жауап алу кезінде полиция қызметкерлері ҚДТ-ның бейбіт қозғалысын 
қолдағаны үшін қылмыстық жауапкершілікпен қорқытып, соттың ҚДТ-ға тыйым салу шешімі туралы 
хабардар етіп, оған ҚДТ-ны қолдауға жол берілмейтіндігі туралы түсініктемеге қол қоюға мәжбүрледі. 
Павел жауап алуға шақырту қағазынсыз шақырылды. Жауап алу адвокатсыз жүргізілді. 

 
315 https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3100891766602789/ 
316 https://www.uralskweek.kz/2020/07/20/rodstvennik-byvshego-policejskogo-byvshij-zamdirektor-vodokanala-i-imam-kto-vzyal-bolshie-uchastki-
zemli-v-zko-i-ne-ispolzuet-ix/  
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Күшеков Ербол Насибуллинұлы 

Лауазымы: Орал қаласының Ішкі саясат бөлімінің басшысы 

Туған күні: 06.09.1985  

ЖСН: 850906300284 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 31.05.2018 жылы Күшеков, полицияға 
жеке пикетке шыққан адамды ұстауға бұйрық берді317. 20.11.2018 жылы 
плакатпен тұрған мүгедек зейнеткерді ұстауды қадағалады318. 2019 
жылдың 6 мамырында ол бос плакатпен тұрған белсенді Аслан 
Сағұтдиновты ұстау туралы бұйрық берді319. 

 

Шадияров Лесбек 

Лауазымы: Орал қаласы, No4 аудандық Полиция бөлімшесінің учаскелік 
полиция инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Құқық қорғаушы Айгүл Павелдің 
айтуынша, учаскелік инспектор Шадияров оның соңынан үнемі аңдып 
жүрген. Айгүлдің інісіне қоңырау шалып, әпкесінің қайда екенін сұрайды. 
Белсендінің үйіне баса көктеп кірмек те болған320. 

 

Кұжамберлиев Тілек 

Лауазымы: Дерқұл ауылы, No14 аудандық Учаскелік полиция пунктінің 
учаскелік полиция инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Құқық қорғаушы Айгүл Павелдің 
айтуынша, учаскелік полиция инспекторы оның үйін бейбіт шеру күндері 
жүйелі түрде бақылап отырады. 

 

Бисенғабулов Арман 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы, 
майор (суретте сол жақта) 

Тугелов (аты-жөні белгісіз) 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор (суретте 
оң жақта) 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 27.02.2019 
жылы Бисенғабулов, «Уральская неделя» 
газетінің бас редакторы Лұқпан Ахмедьяровтың 

артынан «Нива» полиция көлігімен аңдыған321. 06.07.2019 жылы Арман Бисенғабулов өзінің серіктесі 
 

317 https://youtu.be/5nQqIV5uSws  
318 https://youtu.be/Btsa9SJQJYQ  
319 https://youtu.be/hcQwqXXv7f8  
320 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2612766732375927/ 
321 https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/vb.100000459877449/2784733431551959/?type=2&video_source=user_video_tab 
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Түгеловпен бірге Ахмедьяровты ұстады. Түгелов өзінің жеке куәлігін көрсетпеген және азаматтық 
киімде болған322. Ахмедьяров қалалық наразылық акциясы жарияланған күні алаңға келгенде 
ұсталды.  

Юмағұлов Сахыпкерей 

Лауазымы: Орал қалалық Полиция департаментінің полиция 
қызметкері, полиция капитаны 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 09.05.2019 жылы белсенді Руслан 
Қажғановты ұстаған. Оның жанында азаматтық киім киген серіктесі 
болған, бірақ ол өзін өтіп бара жатқан адам ретінде таныстырған. 
Қажғановтың айтуынша, Юмағұловтың серіктесі белсендінің үйіндегі 
бейнебақылау камерасын сындырған323. 

  

АТЫРАУ 

2019 жылдың қыркүйегінен бастап 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Атырауда кем дегенде 
15 белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады.  

 

Сәрсенбаев Нұрлан 

Лауазымы: Атырау қаласының Патрульдік полиция батальонының 
командирі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың сәуірінде Атырау қалалық 
патрульдік полициясының бірқатар қызметкерлері, Сәрсенбаевтың 
үстінен шағым түсірді. Патрульдік полиция қызметкерлері 
Сәрсенбаевтың полиция қызметкерлерін ұрып-соғып қорлайтынын, 
сондай-ақ карантин жағдайында жеткілікті мөлшерде жеке қорғаныс 
құралдарын (бетперде мен қолғап) бермейтінін хабарлады324. 

 

Жаңбырбаев Жұмагелді Талапұлы 
(суретте сол жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері, аға 
лейтенант 

Ыдырысов Айбол Қайратұлы (суретте оң 
жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 05.03.2020 
жылы Ыдырысов пен Жаңбырбаев, 
белсенді Дианара Мұқатованы заңсыз 

 
322 https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3110056089019690/ 
323 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337481153237821/ 
324 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2647478422238091/ ; https://blog.alem.kz/cards-2/zhaloba-na-rukovodstvo-
politsii-v-gorode-atyrau/  
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ұстауға қатысты (олардың қолдарында шақырту қағазы болмаған). Кейіннен Мұқатоваға «ұсақ 
бұзақылық» (ҚР ӘҚБтК-нің 434-бабының 1-тармағы) бойынша 7 тәулікке әкімшілік қамауға алу жазасы 
тағайындалды325. 

Мұқатова ҚДТ оппозициялық қозғалысын қолдағаны үшін саяси астары бар қудалауымен танымал. 
2018 жылы Мұқатоваға әлеуметтік желілердегі ҚДТ парақшаларындағы посттардағы лайктары мен 
пікірлері үшін «әлеуметтік алауыздықты қоздырды» (ҚР ҚК-нің 174-бабы) деп айыпталды. Іс кеңінен 
жария болғаннан жабылды. 2019 жылы белсендіге «ҚДТ-ның ақпараттық материалдарын әлеуметтік 
желілерде қайта бөліскені» үшін тағы қылмыстық іс қозғалды326. 2019 жылдың 21 қазанында оған 
әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салумен 1 жыл бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. 

 

Бисалиев Расул 

Лауазымы: тергеуші 

Рысқалиев Манарбек 

Лауазымы: тергеуші 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 12.06.2019 жылы 
Бисалиев пен Рысқалиев Венера Сүйінова мен оның 

күйеуі Аслан Сүйіновтен жауап алды. Сүйіновтер қалалық алаңда кездейсоқ жүрмегендер ретінде 
ұсталды, өйткені онда оппозициялық ҚДТ қозғалысының митингісі жарияланған болатын. Сүйіновтер 
отбасы полиция бөліміне жеткізілді. Жауап алу кезінде Рысқалиев Аслан Сүйіновті түрме жазасымен 
қорқытты. Ол сондай-ақ олардың неге наразылық білдіруге шыққанын сұрады. Жауап алғаннан кейін 
Бисалиев, наразылық акциясын ҚДТ қозғалысы ұйымдастырды деген құжатқа Сүйінованы қол қоюға 
мәжбүрледі. Сүйіноваға құжатқа қол қоймайынша оны оқуға тиым салынды. Тергеушілер оған «енді 
сенің ҚДТ мүшесі екеніңе дәлел бар» деп айтқан. Сондай-ақ, белсендінің телефонын тартып алған327. 

 

Битурин А.А. 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.07.2019 жылы Битурин, белсенді Шолақ 
Құбайдоланың сотында мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысты. Құбайдола 
митингілер туралы заңды бұзғаны үшін кінәлі деп танылып, оған 88 375 теңге 
(шамамен 190 евро) айыппұл салынды328. 

 

Сикенов Жақсылық 

Лауазымы: прокурор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 07.08.2020 жылы Сикенов, белсенді Дианара 
Мұқатованың ісі бойынша апелляциялық сот отырысында мемлекеттік 
айыптаушы ретінде қатысты. Белсендінің бірінші сатыдағы соттың 05.03.2020 
жылы «ұсақ бұзақылық» бабы бойынша 7 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы 

 
325 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1087668324929608&id=100010593514534 
326 https://azh.kz/ru/news/view/61791 
327 https://azh.kz/ru/news/view/59902?fbclid=IwAR018MucoWFLTw2-FtnETctgMUw16kFO7RvjAlwsMeV5Rr6Vcu_UyjiZNfQ 
328 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459579328167952&id=100023476661415&hc_location=ufi  
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шешіміне түсірген шағымын, Апелляциялық сот қанағаттандырусыз қалдырды. Белсендінің айтуынша, 
прокурор Сикенов оны 01.03.2020 жылы күш көрсетіп ұрған. 

 

Хабаров Жанат Саматұлы 

Лауазымы: Атырау облысының Индер аудандық Сотының төрағасы; бұрын 
Атырау қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының 
судьясы қызметін атқарған 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Судья Хабаров 2019 жылдың 6 шілдесінде 
белсенді Шолақ Құбайдоланы «заңсыз» митинг (ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабының 1-
тармағы). үшін 5 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы саяси астарлы шешім 
шығарды. 

 

ҚОСТАНАЙ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Қостанайда кем дегенде 20 
белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады. 

 

Түрпергенов Жалғас Білісбайұлы 

Лауазымы: Жергілікті полиция қызметінің басшысы 

Ибрагимов Талғат 

Лауазымы: жедел, аға лейтенант 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы бейбіт 
наразылық күні Турпергенов пен Ибрагимов, белсенді 

Ерболат Кеңесбаевты Таранов ауданының Полиция бөліміне күштеп алып барды. 

 

Қажынғалиев Берік Серікұлы 

Лауазымы: Қостанай қаласының Полиция департаментінің қызметкері, полиция 
майоры 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Белсенді Асқар Ибраевқа аңду жүргізген. 
05.06.2020 жылы Асқар Ибраев Қажынғалиевтің нұсқауымен ұсталды329. 

 

 
329 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2694088764243723/ 
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Молдахметов Нұрлан Зілғараұлы 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы, майор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы Молдахметов белсенді Ольга 
Жайлаубаеваны күшпен ұстауға қатысты. Молдахметов алдымен белсендіге 
қылмыстық іс бойынша куә ретінде жауап алуға шақырту қағазын берді, содан 
кейін басқа полиция қызметкерлерімен бірге оны көлікке итеріп салып әкетті. 
Белсенді полиция бөліміне жеткізіліп, сол жерде одан жауап алынды330. 

 

Кенжетаева Гүлмира Батырханова 

Лауазымы: аға прокурор 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылы 21 қаңтарда Кенжетаева ҚДТ 
белсенділері Асқар Ибраев пен Медет Есенеевке қарсы саяси астарлы сот 
процесінде мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысты331. Кенжетаева соттан 
Ибраев пен Есенеевті 1 жылға бас бостандығын шектеуді сұрады. 

2019 жылдың тамыз айында Ибраев Медет Есенеевпен бірге Қостанайда саяси 
тұтқын Мұхтар Жәкішевті босатуға шақырған екі баннер ілінді. Сондай-ақ, тергеу мәліметтері бойынша 
олар ҚДТ-ны қолдауға арналған бояумен бірнеше жазбалар жазған: «ҚДТ Алға» («алға ҚДТ»), «Шал 
кет» («қарт адам кет»), «Билік халыққа»332. Айыптау қорытындысында Ибраев «ҚДТ-ның астыртын 
ұяшығын ұйымдастырды» және «ҚДТ штабының өкілдерімен үнемі байланыста болды, Telegram 
мессенджерінде тіркеліп ҚДТ-ға байланысты арналарға жазылды» делінген. 

2020 жылдың 21 қаңтарында сот Асқар Ибраев пен Медет Есенеевті «ұйым экстремистік деп 
танылғаннан кейін оған қатысқан» деген айыппен бас бостандығын 1 жылға шектеу туралы үкім 
шығарды. 

Сатмағамбетов Самат Қажмұханұлы 

Лауазымы: Қостанай қаласы №2 Сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 21 қаңтарында судья 
Сатмағамбетов ҚДТ белсенділері Асқар Ибраев пен Медет Есенеевке «ұйым 
экстремистік деп танылғаннан кейін оған қатысу» (ҚР ҚК-нің 405-бабы) айыбы 
бойынша 1 жылға бас бостандықтарынан шектеуге саяси айыптау үкімін 
шығарды. 

 

Мұхамеджанова Ләззат Жағалқызы 

Лауазымы: Қостанай қаласы №2 Сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 12 маусым 2020 жылы судья Мұхамеджанова, 
ҚДТ оппозициялық қозғалысының белсендісі Асқар Ибраев пробация режимін 
бұзды деген саяси астарлы шешім қабылдады333. 2020 жылы 21 қаңтарда ол ҚДТ-
ны қолдағаны үшін 1 жылға бас бостандығын шектеуге сотталған. 

 
330 https://www.facebook.com/100026125957198/videos/543862156494645/ 
331 https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37420 
332 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/160703895263422  
333 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2717369145249018/  
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Мұхамеджанова белсендінің «Көше партиясы» қозғалысының әлеуметтік желілердегі чатына 
қатысып, қудаланған белсенділерді қолдап видео үндеу түсіргеніне байланысты бостандықты 
шектеуді нақты түрме мерзіміне ауыстырды. 

 

ҚЫЗЫЛОРДА 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында Қызылордада кем дегенде 24 
белсенді саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Қордабаев Нұрлыбек 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор 

Иманов Айдос Өмірбекұлы 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Мейрамбекұлы Еркебұлан 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 6 маусымында белсенді Мұрат Баймағамбетов бейбіт 
митингіге қатысқаны үшін ұсталынып, полиция бөліміне жеткізілді. Белсендінің айтуынша, Қордабаев, 
Иманов және Мейрамбекұлы оны полиция бөлімінде ұрып-соғып, денесіне жарақат келтірген334. 

 

Азамат (тегі белгісіз) 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Ғалымжан (тегі белгісіз) 

Лауазымы: полиция қызметкері 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 4 
маусымында полиция қызметкерлері, белсенді Әлия 

Урашеваның жұмысына келіп, айғақтар жинап жатырмыз деп қорқытты. Олар сондай-ақ Урашеваның 
үйіне келіп, оның күйеуі Серік Абызбаевты оппозициялық қозғалыс "Көше Партиясы" чатына 
қатысқаны үшін айыптады. Қызметкерлер Абызбаевтың Telegram қосымшасын "Көше партиясы" 
чатына кіре алмайтын етіп алып өшіріп тастады. Полиция қызметкерлері Азамат пен Ғалымжанға 
Урашеваның басқа белсенділермен телефон арқылы сөйлескен әңгімелері мәлім болғандықтан, 
құқық қорғау органдары Әлия Урашеваның телефонын тыңдап жатыр деп айтуға негіз бар335. 

 

 

 

 

 

 
334 https://www.facebook.com/murat.baymaganbetov/posts/165741068284518 
335 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2727892687529997  
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ЛЕҢГІР (Түркістан облысы) 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында Ленгірдегі кем дегенде 1 белсенді 
саяси қудалауға ұшырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маженов Сапар (суретте сол жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор 

Қадырбаев Жұмағали (ортада суретте) 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор 

Темірбеков Спандияр (оң жақтағы суретте сол жақта) 

Лауазымы: полиция қызметкері, майор 

Кендірбаев Дәурен (оң жақтағы суретте) 

Лауазымы: полиция қызметкері, капитан 

Бекембаев Аян 

Лауазымы: полиция подполковнигі және Түркістан облысының Төле би аудандық Полиция бөлімі 
басшысының орынбасары 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 06.06.2020 жылы полиция қызметкерлері, күш қолданып белсенді 
Мұрат Байдаулетовті ұстап, Леңгір Полиция бөлімшесіне жеткізді. Белсендінің телефонын тартып 
алған. Жауап алу кезінде оған "Көше Партиясы" қозғалысына қатысуы туралы сұрақтар қойылған. 
Байдәулетовке жауап алу хаттамасы берілмеді. Бұған дейін бұл қызметкерлер белсендінің үйін тәулік 
бойы аңдыған336. 

 

 

 

 
336 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=853983518432268&id=100014618820638&sfnsn=mo&d=n&vh=i   
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ТАРАЗ 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында Таразда кем дегенде 22 белсенді 
саяси астары бар қудалауға ұшырады.  

 

Байсеркенов Мұрат Кәрімұлы 

Лауазымы: Жамбыл облысының Полиция департаментінің Жергілікті 
полиция қызметінің басшысы, полиция полковнигі 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 09.06.2019 жылы Мұрат Байсеркенов және 
басқа бірнеше тәртіп сақшылары, белсенділер - Оразбек Садықов пен Мәжит 
Ақбергеновті президент сайлауы күні алаңда жүрген жерлерінен ұстаған337. 
Белсенділерден наразылық акциясына қатысуға ниет білдірді деп күдіктенді. 
Садықов — бірінші топтағы мүгедек. 

 

Қалымбетов Науатбек Серпенұлы 

Лауазымы: және. туралы. Жамбыл облысының Полиция департаментінің 
Экстремизмге қарсы күрес басқармасының басшысы, полиция полковнигі 

Туған күні: 22.10.1970 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 08.08.2020 жылы Қалымбетов шымыр 
денелі жас жігітпен бірге, уақытша ұстау изоляторында отырған белсенді 
Бағдат Бақтыбаевқа келіп, 1,5 сағаттан астам уақыт бойы белсендіге 
азаматтық позициясы үшін азаптаумен қорқытқан338. 10.08.2020 жылы кешке 
уақытша ұстау изоляторынан шыққан Бақтыбаевқа 6 денелі адамның 
қатысуымен шабуыл жасалды. Олар белсендіні көліктеріне сүйремек 
болған339. Бұзақылардың әрекетін полиция үйлестірді деп айтуға негіз бар, 

өйткені шабуыл Бақтыбаев уақытша ұстау изоляторынан шыққаннан кейін бірден жасалған. 

 

Райымқұлов Дәурен Қуатбекұлы 

Туған күні: 30.08.1988  

Лауазымы: Жамбыл облысының Рысқұлов ауданының прокуроры 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 18 қыркүйегінде ол белсенді 
Сәуле Жазықбаеваға 2019 жылдың 21 қыркүйегінде әлеуметтік желіні бейбіт 
наразылық акциясына шығуға шақырғаны үшін 88 375 теңге (шамамен 168 
еуро) мөлшерінде әкімшілік айыппұл салғызды. 

 

 

 

 
337 https://www.facebook.com/100011012290635/videos/pcb.865092427201159/864689343908134/?type=3&theater 
338 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2758794291106503/  
339 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2753497918302807/?__tn__=-R  
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ЕКІБАСТҰЗ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Екібастұзда кем дегенде 6 
белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады. 

 

Қасымов Тахир Орджыоғлы 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы 

(сол жақта суретте) 

Жұмалинов Ілияс Дәулетұлы 

Лауазымы: полиция инспекторы (суретте оң жақта) 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 08.02.2020 жылы 
Қасымов пен Жұмалинов, тергеу изоляторында қайтыс 
болған белсенді Дулат Ағәділге берілетін Асқа қатысуға 
жолға шыққан Қалиасқар Әміреновтің көлігін тоқтатты. 
Полиция қызметкерлері белсендіге автокөліктің 
капотында шақырту қағазын толтырып берген, ал заң 
бойынша шақыртуды тергеуші толтыруы керек. Содан 
кейін Әміренов 15 тәулікке қамауға алынды340. 

 

Нұрсұлтанова Динара Қайыржанқызы 

Туған күні: 07.06.1982  

Лауазымы: Екібастұз қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 18 тамызында судья 
Нұрсұлтанова белсенді Мақсұт Аппасовты ҚР ӘҚБтК-нің 488-бабы бойынша 
15 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алу туралы саяси астарлы шешім 
қабылдады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
340 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2745880822397850/  
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ПЕТРОПАВЛ 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Петропавлда кем дегенде 4 
белсенді саяси астары бар қудалауға ұшырады. 

 

Ахаев Тлеужан 

Лауазымы: Солтүстік 
Қазақстан облысының 
Полиция департаментінің 
Ерекше маңызды істер 
жөніндегі тергеушісі, 
подполковник (суретте сол 
жақта) 

Ережепов Асхат 

Должность: ҰҚК қызметкері 
(суретте оң жақта) 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. Ахаев пен Ережепов блогер және белсенді Азамат Байкеновті 
қылмыстық қудалауға қатысты341. 2019 жылдың 15 желтоқсанында Байкеновке қатысты «әлеуметтік 
алауыздықты қоздыру белгілері бар материалдарды әлеуметтік желілерде тарату фактілері бойынша» 
сотқа дейінгі тергеу басталды. Кейін оны ҚДТ оппозициялық қозғалысына қатысты деп айыптады. Іс 
материалдарында Байкенов «өзінің және ҚДТ идеяларын қолдайтын басқа да адамдардың 
оппозициялық мазмұндағы пікірлерінің қорытындыларын» әлеуметтік желілерде жариялайды» деп 
бекіткен342. 2020 жылы мамырда сот Байкеновты оппозициялық ҚДТ қозғалысына қатысқаны үшін 1 
жылға бас бостандығын шектеуге үкім шығарды.  

Сонымен қатар, тергеуші Ахаев ҚР ҚК-нің 405-бабының 2-тармағы бойынша белсенді Нұрбол 
Өнерханға қарсы қылмыстық істі жүргізуде.  08.09.2020 жылы Өнерхан тергеу барысында 2 айға 
үйқамаққа алынды. Тергеу изоляторында өлтірілген белсенді Дулат Ағәділдің рухына 2020 жылдың 
24 шілдесі мен 8 тамызында берілген Астарға қатысқаны үшін, пикеттер мен видео челлендждерге 
қатысқаны үшін, сондай-ақ Қазақстан билігін сынағаны үшін қудалануда. 

Белсенділердің айтуынша, Ережепов белсенділер туралы мәлімет жинайды, қысым жасайды, қоқан-
лоққы көрсетеді. Оның қолында жалған полиция куәлігі бар. 28.12.2019 жылы Ережепов белсенді 
Нұрбол Өнерханды қылмыстық қудалаумен қорқытты343.  

 

 

 

 

 

 
341 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2618726351779965/ 
342 http://tirek.info/vyshel-s-admaresta-azamat-bajkenov/  
343 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251804329590403&id=100042825126561&comment_id=251960292908140&notif_id=1591715
144058133&notif_t=comment_mention&ref=notif 
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ЖАҢАӨЗЕН 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында Жаңаөзенде кем дегенде 8 белсенді 
саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Тоқбаев Бауыржан Қалмұханұлы 

Лауазымы: Жаңаөзен қалалық Сотының төрағасы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2019 жылдың 17 қазанында судья Тоқбаев 
белсенді Ержан Елшібаевты 2017 жылы болған деп болжанған оқиғалар үшін 
«бұзақылық ниетпен денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру» (ҚР ҚК-нің 
106-бабының 2-тармағы)» бойынша айыптап, 5 жылға бас бостандығынан 
айырды. Елшібаевты 2019 жылдың ақпан айында Жаңаөзен қаласындағы 
жұмыссыздардың бейбіт наразылық акциясына қатысқаннан кейін қудалай 
бастады. Жұмыссыздар жұмысқа орналастыруды және әлеуметтік қорғауды 
талап еткен344.  

 

Қалауова Кенжекүл Мамытбекқызы 

Лауазымы: Жаңаөзен қаласының Мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 20 тамызында судья 
Қалауова Қазақстанның Демократиялық Партиясының 6 белсендісіне 
қатысты сот ісін жүргізді. Судьяның шешімімен 5 белсенді ҚР ӘҚБтК-нің 488-
бабы бойынша 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарды, 1 

белсендіге әкімшілік ескерту берді. 

 

СТЕПНОГОРСК (Ақмола облысы) 

2019 жылдың қыркүйегінен бастап 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі кезеңде Степногорск қаласында 
кем дегенде 2 белсенді саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Жұмаш Бағдәулет Мұратұлы (суретте) 

Лауазымы: полиция қызметкері, капитан 

Азат (тегі белгісіз) 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 21.03.2020 жылы Жұмаш учаскелік полиция 
қызметкері Азатпен бірге, белсенді Айя Садуакасоваға келіп, оны шақырту 
қағазынсыз алып кетті. 10.02.2020 жылы күні де Жұмаш Садуакасоваға 
келген.  

 

 
344 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2519519545033980/ 
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ШОРТАНДЫ (Ақмола облысы) 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында Шортандыда кем дегенде 1 
белсенді саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Сәмбетов Асқар Жұмабайұлы 

Лауазымы: Шортанды аудандық Полиция бөлімінің 
аға жедел қызметкері 

Абсалямов Жанболат Насретдинұлы 

Лауазымы: учаскелік инспектора 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 03.06.2020 жылы 
Сәмбетов пен Абсалямов «әңгімеге» куә ретінде 

Полиция бөлімшесінде жауап алу үшін белсенді Амангелді Жахинге шақырту қағазын тапсырды. 
Полиция бөлімшесінде Telegram-дағы «Көше партиясы» және «ДВК» чаттарына қатысқаны үшін 
қылмыстық жауапкершілікпен қорқытты. Олар 06.06.2020 жылы өтетін бейбіт наразылық акциясына 
белсендіні қатыстырмау үшін 2020 жылы 5 маусымның кешкі мезгілінен бастап 6 маусымға дейін 
Жахиннің үйіне жақын жерде азаматтық автокөлікте түнімен күзетіп отырды. 

 

ЕҢКЕС (Түркістан облысы) 

2019 жылдың қыркүйегінен бастап 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Енкесте кем дегенде 1 
белсенді саяси қудалауға ұшырады. 

 

Уәлиев Әскербек 

Лауазымы: учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 30.04.2020 жылы Уәлиев, белсенді Мұрат 
Байыловтың үйіне оның ата-анасын ертіп келді. Уәлиев белсендіге тіл тигізіп, 
«ата-анасы мен балаларына зиян келтіремін» деп қорқытты және егер ол 
азаматтық белсенділікті тоқтатпаса, оны «заң бойынша жазалайтынын» 
айтты. Учаскелік инспектор белсендінің інісінің бизнесін «жабамын» деп 
қорқытты. Уәлиев белсендінің жұмыс орнына да қысым көрсетіп - оны 

жұмыстан шығаруды талап етті345. 

 

 

 

 

 

 

 
345 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2664735687179031/ 
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ПАВЛОДАР 

2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі кезеңде Павлодарда кем дегенде 15 
белсенді саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Рахимов Фархат Абайбекұлы 

Туған күні: 08.05.1984 

ЖСН: 800619302029 

Жеке куәлік: N 017805658 19.08.2005 жылы ҚР Әділет министрлігі берген 

Лауазымы: Баянауыл аудандық Полиция бөлімінің басшысының бірінші 
орынбасары 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылы 11 қыркүйекте Рахимов, 
полицияға бейбіт тұрғындарды қудаламауға шақырып видео үндеу жазған белсенді Дарын Хасеновке 
қарсы сотқа талап-арыз түсірді346. Хасеновке қарсы талап-арыз, белсендінің бірнеше белсендісімен 
бірігіп «Бостандық» құқық қорғау қозғалысын құрғаннан кейін түскенін айта кету керек. 

 

ӨСКЕМЕН 

2019 жылдың қыркүйегінен бастап 2020 жылдың қыркүйегіне дейінгі кезеңде Өскеменде кем дегенде 
26 белсенді саяси астарлы қудалауға ұшырады. 

 

Нұрғазин Әлімбек Қадылбекұлы 

Лауазымы: Шығыс Қазақстан облысы Ұлан аудандық Сотының судьясы 

Адам құқықтарын бұзуға қатысу. 2020 жылдың 21 тамызында судья 
Нұрғазин белсенді Руслан Нұрқановқа - ҚР ҚК-нің 405-бабының 2-тармағы 
бойынша 1,5 жыл мерзімге бас бостандығын шектеуге саяси негіздегі үкім 
шығарды.  

 

 

 

  

 
346 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319517852532443&id=100034226925166  
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7. ҚОРЫТЫНДЫЛАР МЕН ҰСЫНЫСТАР 

 
Белсенділер мен бейбіт наразылық акциясына қатысушыларды қудалауға қатысқан әрбір лауазымды 
тұлға, Қазақстан Республикасы Конституциясының 32-бабымен кепілдендірген азаматтық және саяси 
құқықтардың бұзылуына дербес жауап береді347. Азаматтық және саяси құқықтар туралы 
Халықаралық пактіні ратификациялау арқылы Қазақстан, атап айтқанда, бейбіт жиындар құқығын, сөз 
бостандығы мен ой еркіндігін құрметтеуге міндеттенді348. Қазақстан билігі Еуропалық Одақпен 
кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісім және басқа шарттар шеңберінде адам 
құқықтары бойынша міндеттемелерді өздеріне алды 349.  

«Ашық Диалог» қоры Қазақстан билігін адам құқықтары саласындағы Халықаралық міндеттемелерін 
орындауға, азаматтық белсенділер мен бейбіт наразылық акциясына қатысушыларды қудалауды 
дереу тоқтатуға, оларға қатысты қозғалған барлық әкімшілік және қылмыстық істерді жабуға, сондай-
ақ азаматтық және конституциялық құқықтарын қорғауда жазалы болған адамдардың бәрін ақтауға 
шақырады. Еуропалық парламенттің Қазақстандағы адам құқықтарының жағдайы туралы 14.03.2019 
жылғы резолюциясын, сондай-ақ БҰҰ органдарының барлық талаптарын орындау қажеттілігі туралы 
еске саламыз. 

«Ашық диалог» қоры сонымен қатар БҰҰ органдарын, ЕҚЫҰ, Еуропа Кеңесі, Еуропалық парламент 
және ЕО-ға мүше елдердің Қазақстандағы шетелдік өкілдіктерін:  

• Қазақстанның адам құқығы бойынша міндеттемелерін орындауына тұрақты мониторинг 
жүргізуге, сондай-ақ азаматтық қоғам өкілдерімен, саяси қуғын-сүргін құрбандарымен, 
адвокаттармен және Қазақстан билігінің қатысуымен Халықаралық алаңдарда осы 
проблемаларды ашық талқылауға. 

• Қазақстандағы адам құқығын бұзушыларды дербес жауапкершілікке тарту үшін санкциялар 
механизмін енгізуге.  

• Еуропалық Одақ пен Қазақстан арасындағы кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық 
туралы келісімнің Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі Халықаралық міндеттемелерін 
жүйелі түрде бұзуына байланысты экономикалық ынтымақтастықты тоқтату мүмкіндігін 
қарастыратын ережелерін жүзеге асыруға шақырамыз. 

Біз АҚШ үкіметі мен Ұлыбритания үкіметін:  

• АҚШ пен Ұлыбританияға виза алуға тыйым салынған адамдардың тізіміне осы есепте 
көрсетілген адам құқығын бұзушыларды қосуға. 

• Оппозиция мүшелерін саяси өлтіру мен азаптауға жауапты жоғары лауазымды қазақстандық 
шенеуніктердің активтері мен есепшоттарын бұғаттауға.  

• Саяси қудалауды, сондай-ақ құқық қорғау органдары азаптау фактілері мен басқа да өрескел 
заң бұзушылықтарға тергеу жүргізбейтіндіктерін ашық түрде айыптауға шақырамыз. Азаматтық 
қоғам өкілдерін қудалауға барлық жауапты адамдарды жауапқа тарту үшін Қазақстан билігіне 
қысым жасауға шақырамыз. 

 
347 Қазақстан Республикасы Конституциясының 32-тармағында: Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт түрде және қарусыз жиналуға, 
жиналыстар, митингілер мен шерулер, шерулер мен пикеттер өткізуге құқылы: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029#pos=304;-19 
348 Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 21: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
349 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/enhanced_partnership_and_cooperation_agreement_3.pdf 
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• Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасы активтері мен айналасындағыларының активтеріне тиісті 
сұрауларға, Қазақстан билігінің заңдылыққа сәйкес берген кепілдемелері, саяси 
манипуляциялар болып табылатындығын және ауқымды сыбайлас жемқорлыққа қатысқаны 
үшін қылмыстық жауапкершіліктен құтылуға бағытталғанын ескеруге шақырамыз. 

Біз осы есепте аталған адамдардың фотосуреттерін, бейнематериалдарын және жеке деректерін, 
сондай-ақ Қазақстандағы адам құқығын өрескел бұзуға қатысқан басқа лауазымды адамдар туралы 
ақпаратты әрі қарай жинағаны үшін Қазақстан азаматтарына ризашылығымызды білдіреміз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

1-ҚОСЫМША 

Құқық бұзушылықтар туралы ақпарат жинау жалғасатын жеке тұлғалардың қосымша тізімі 

Бұл қосымшада саяси қудалаудың кейбір эпизодтарында көрінген тұлғалардың тізімі келтірілген. Бұл 
тізімге жеке ақпараттары аз адам құқықтарын бұзушылар енгізілген. Бұл тұлғалар азаматтық қоғам 
өкілдерінің одан әрі бақылауында болып, олардың құқық бұзушылықтары туралы ақпарат жинау 
жалғасын табады. Біз осы есепте аталған адамдардың фото, видео материалдары мен жеке 
деректерін, сондай-ақ осы тізімге енуі керек басқа адамдар туралы мәліметтерді одан әрі жинағаны 
үшін Қазақстан азаматтарына ризашылығымызды білдіреміз. 

 

АҚТӨБЕ 
Абишев Р. О. – тергеуші 

Аманиязов Пацан – полиция қызметкері, майор 

Балгалиев Абдулай – полиция қызметкері, майор 

Бисенгалиев Н. – тергеуші 

Бурамбай Биклай – полиция қызметкері, майор 

Жайлаубаев Сержан – полиция қызметкері, Актобе қ 

Жаметов О. С. – Ақтөбе облыстық полиция департаментінің қызметкері, полиция капитаны 

Жанбауов Б. С. – тергеуші 

Кайназаров. Е. Е. –тергеуші 

Кубесов Жума – учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Макенов А. Б. – Ақтөбе қаласы Ілек полиция бөлімінің тергеушісі 

Накыпбек Н. – Ақтөбе қ. УЕ Астана облысы ГОП полициясының криминалисті 

Оразбекулы (аты белгісіз) – полиция қызметкері, аға лейтенант 

Радалифова А. А. – тергеуші 

Симанов Азамат – полиция қызметкері, капитан 

Темирханов Нурбахытберген Исатайұлы – полиция қызметкері 

Тлеген Н. С. – тергеуші 

Тлеумбетова А. С. – тергеуші 

Тулегенова Н. – тергеуші 

Узакбаев Талгат – Ақтөбе қаласы Сазда полиция бөлімінің аға учаскелік инспекторы 

 

НҰР-СҰЛТАН (АСТАНА) 

Абенов Иглик – полиция қызметкері 

Байжанов Куат – полиция қызметкері  

Джиенбекова Айнаш – Есіл аудандық Полиция басқармасының қызметкері 

Ермуханбетулы Б. – тергеуші 

Жумагулов Азамат – полиция қызметкері 
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Задабеков Айдар – тергеуші 

Зайтинов Артем Витальевич -Байқоңыр аудандық полиция бөлімінің тергеу бөлімінің басшысы, Нұр-Сұлтан қ 

Ибрагимов Галымжан – полиция қызметкері 

Кушербаев Самат – полиция қызметкері 

Сафаева Дильназ –полиция, капитаны тергеуші 

Сейтжапаров Нурбек Сейтгалиевич - Нұр-Сұлтан қ Сарыарқа ауданының N31 аудандық полиция бөлімінің учаскелік 
инспекторы 

Танибергенов Нурлы – учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Татиков Р. У. – полиция қызметкері, майор 

Ташенов Байгазы – полиция қызметкері 

 

АҚТАУ 

Айнаханов Болатбек – Мұнайлы ауданының аға учаскелік полиция инспекторы 

Аркенов Жамбыл – учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Аятов (аты белгісіз) – учаскелік полиция инспекторы, капитан  

Жуманов Нурлан – полиция қызметкері, майор 

Зарбай Ерлан – учаскелік полиция инспекторы, майор 

Кадырбай Нуржан – тергеуші 

Кембаев Мейрамбек – тергеуші 

Минтурганов Алибек – Полиция қызметкері, лейтенант 

Мухамеджанова Гульжан – Полиция қызметкері  

Назаров Ринат – учаскелік полиция инспекторы, аға лейтенант 

Саттар Азимбек – учаскелік полиция инспекторы, капитан 

Таджибаев Нуртас – учаскелік полиция инспекторы 

Утегенов Акылбай – Мунайлы аудандық учаскелік полиция инспекторы 

Шокыбаев Сагадат – Мұнайлы аудандық ішкі істер бөлімінің жедел қызметкері 

 

ҚОСТАНАЙ 

Абишева С. Т. – тергеуші 

Арманов Дулат Арманович – полиция қызметкері 

Ахмедов Мустафа Щембет-Оглы – Қостанай қаласының Солтүстік полиция бөлімінің жергілікті полиция инспекторы 

Бигалиев Жасулан – полиция қызметкері, капитан 

Бурамбаев Марат Фазылович – Қостанай қалалық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы 

Кенжегулов Нурлан – полиция қызметкері, аға лейтенант 

Пряхин А. В. – тергеуші 

Шпикин Анатолий Владимирович – учаскелік полиция инспекторы, капитан 
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АЛМАТЫ 

Игиликов Максат Асылбекович – кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі аудандық инспектор 

Касымова Аида – Алматы қаласы Полиция департаменті баспасөз қызметінің қызметкері, подполковник 

Оспанова Арайлым Сейтановна – полиция қызметкері, аға лейтенант 

Тажишбаева Мейрамгуль Сериковна – полиция қызметкері, капитан 

Тустикбаева Индира Сериковна – Алматы қ, Бостандық ауданының полиция қызметкері, капитан 

Шермухамбетов Нуржан Жакияевич – учаскелік полиция инспекторының көмекшісі, аға лейтенант 

БЕЙНЕУ 

Исмагулов Куат – полиция қызметкері 

Рахметолла Нурсауле – полиция қызметкері  

Турабаева Кызгалдык – полиция қызметкері 

СЕМЕЙ 

Еранулы М. – Семей қаласының Әуезов полиция бөлімінің тергеушісі 

Казкеев Данияр – Семей біртұтас кәсіпорыны криминалдық полиция бөлімінің бастығы 

Мадиев Иман – полиция қызметкері 

ҚАРАҒАНДЫ 

Ибраев Жанат – Қарағанды қаласы УЕ Оңтүстік-шығыс полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы 

Нурмаганбетов Ержан – Қарағанды қаласы УЕ Оңтүстік-шығыс полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы 

 

ПАВЛОДАР 

Нурашев Мират Уралович – жедел, полиция подполковнигі 

Рамазанов Жанат Кайратович – полиция қызметкері 

ОРАЛ 

Дошанов Жасан Насипкалиевич – экстремизмге қарсы күрес қызметкері 

Мусагалиев Рафхат – учаскелік полиция инспекторы, майор 

 

ШЫМКЕНТ 

Бекжигитов Аскар – учаскелік полиция инспекторы, майор 

Суханов Ерболат – полиция қызметкері, капитан 

БІРЛІК 

Смола Дмитрий Юрьевич – учаскелік полиция инспекторы 

САРЫАҒАШ 

Ташимов Н. – полиция қызметкері 

ТАЛДЫҚОРҒАН 

Керимбаев Данияр – пробация офицері, аға лейтенант 
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2-ҚОСЫМША 

2019 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың қыркүйегі аралығында саяси астары бар қудалауға 
ұшыраған белсенділер тізімі 

Бұл қосымшада көрсетілген мерзімде қоғамдық және адам құқықтарын қорғағаны, бейбіт 
митингілерге қатысқаны және әлеуметтік желілердегі билікті сынағаны үшін қудаланған 1119 
белсендінің аты-жөні келтірілген. Тізімде іс бойынша өз мәліметтері мен ақпараттарын «Ашық диалог» 
қорына, «Қаһарман» адам құқығы қорына және «405 адам құқығы қозғалысына» жіберген адамдар, 
атап айтқанда айғақтар, құжаттар, фотосуреттер, бейне дәлелдер бар. 

 

Алматы 
1. Абдигаппар Жомарт 
2. Абдрахманов Каныш 
3. Абдуллаева 
4. Абильсеит Айзат 
5. Абишев Берик 
6. Абруз Асия 
7. Адильханов Бауыржан 
8. Ажатеев Сабирали 
9. Ажыбай Серик 

10. Азельханов Ержан 
11. Азимжанов Нуржан 
12. Айгак Ерболат 
13. Аймаков Г. 
14. Аймаганбетова Сауле 
15. Айтбаев Марат 
16. Айтжанов Думан 
17. Айтжанов Серик 
18. Акаев Сагидолла 
19. Акмырза Галымжан 
20. Акназаров 
21. Алдабергенов Бауыржан 
22. Алдабергенов Суюндык 
23. Алдабергенова Казиза 
24. Алибеков Бакдаулет 
25. Альмолдина Жанар 
26. Аманбай Арайлым 
27. Аманжол Бахтияр 
28. Амиреева Гаухар 
29. Андреева Багдагуль 
30. Аринова Гулайша 
31. Аскер Альтаир 
32. Аспандиярова Даметкен 
33. Аспандиярова Маржан 
34. Атабаев Б. 

35. Аугалиев Канат 
36. Ахманова Гульмира 
37. Ахметжанов Данияр 
38. Ахметов Роллан 
39. Ахметов Уласбек 
40. Ахметова Жанель 
41. Аширалиев Ануар 
42. Базарханов Айдос 
43. Базарханов Бесжан 
44. Байбулатова Майра 
45. Байгулин Ермек 
46. Байгулин Марат 
47. Байжигит Малик 
48. Байжигитов Серик 
49. Баймагамбетова Амангуль 
50. Баймагамбетова Диана 
51. Баймереков С. Ж. 
52. Баймугелов Галымжан 
53. Байсова Айжан 
54. Байтимбетова Айжан 
55. Байтимов Бакытжан 
56. Бакраева Дина 
57. Бактиярова Алма 
58. Балаганов Тимур 
59. Бапи Ермурат 
60. Барыкбаева Салатанат 
61. Батыршаева Маржан 
62. Бегалиева Маржан 
63. Бегимбетов Абай 
64. Бекбаева Зульфия 
65. Бекбасов Арман 
66. Бекдаир Нагашыбек 
67. Бекжан Динмухаммад 
68. Бекжанова Алия 

69. Беккужиева Бибигуль 
70. Бекназарова Ракила 
71. Беков Маулен 
72. Беренова 
73. Бесжанов Канат 
74. Бигабилова Р. И. 
75. Бимолданова Кайша 
76. Бисембаев Ильяс 
77. Бишуинов Мирболат 
78. Боданова Карашаш 
79. Бурабекова Айнаш 
80. Буртебаев Жандарбек 
81. Валиев Дархан 
82. Гиоктарова Г. К. 
83. Даметов 
84. Дамешов Мустафа 
85. Данияров Ануар 
86. Дарипбек Алдияр 
87. Даулетбаев К. Ж. 
88. Даулетов С. Т. 
89. Демеуова Жазира 
90. Джакупов Канат 
91. Джанабаева Асель 
92. Джаукерова Гульзипа 
93. Джуманиязова Нинагуль 
94. Джумбаев Тимур 
95. Добровольская Инна 
96. Дуйсембаева Диана 
97. Дуйсенов Кенес 
98. Дуйсенов Талгат 
99. Ердебаев Кайрат 

100. Есбаев Д. Т. 
101. Есбердиев Максат 
102. Есенгулов Б. Р. 
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103. Есилбеков Бердибек 
104. Ескендыров 
105. Есмагамбетова Азиза 
106. Жаксыбаев Бауыржан 
107. Жалгасбай Ержан 
108. Жалкайдаров Альберт 
109. Жанабаева Сахиб 
110. Жанай Дана 
111. Жапишева Асем 
112. Жаунбаев И. 
113. Жексебаев Асхат 
114. Жихандоров Альберт 
115. Жоламанов Бауыржан 
116. Жоламанова Бибигуль 
117. Жугунисов Нурболат 
118. Жукеев Толеген 
119. Жумабаев Эрик 
120. Жумабеков Нургельды 
121. Жумагулов Алмат 
122. Жумашев 
123. Жусупбек Сакен 
124. Жусупова Алтынай 
125. Жылкайдаров Альберт 
126. Зал Бекторе 
127. Ибраев А. А. 
128. Ибраев Алькор 
129. Ибрагимова Инкар 
130. Ибраимова Анар 
131. Избасаров М. Ж. 
132. Избасаров Максат 
133. Избасаров С. Ж. 
134. Илахунов Руслан 
135. Ильяшев Альнур 
136. Иманахунов Руслан 
137. Иманбай Инга 
138. Имангалиева А. Т. 
139. Имангалиева Бибигуль 
140. Иманджанов Арман 
141. Имашев Болат 
142. Иминахунов Руслан 
143. Инсенова Дильнар 
144. Исина А. К. 
145. Искаков Жанат 
146. Искакова Айнура 
147. Исманов К. С. 
148. Исманов Курал 

149. Казиев Ермек 
150. Каирбек Дияна 
151. Кайратулы Марлен 
152. Кайынбаев Ерканат 
153. Какимов Ерик 
154. Кали Арман 
155. Калиев А. Т. 
156. Калиев Ерлан 
157. Калиева Даная 
158. Калмуратова Тураш 
159. Камиалиев Е. 
160. Карабаева Карлыга 
161. Карайтов Ермек 
162. Карасаева Танзиля 
163. Каржаубаева Шарбат 
164. Каримов Евгений 
165. Касен Алия 
166. Касенов Сабыржан 
167. Касымбеков Курмангазы 
168. Касымбеков Марат 
169. Касымжанов Эдуард 
170. Келгимбаев Мурат 
171. Кемелбаев Руслан 
172. Кенесхан Акерке 
173. Кенжебулатов Талгат 
174. Ким Ирина 
175. Клышев Кайрат 
176. Козиев Ермек 
177. Койшыбекова Эльмира 
178. Кохаева Айман 
179. Куанышалин Жасарал 
180. Куанышев Марат 
181. Кудайбергенова Сапаргуль 
182. Кудысулы Мухаммед 
183. Кумесбектеги Бесжан 
184. Кумисбектеги Биржан 
185. Курбанов Марат 
186. Курмангазы Назайбек 
187. Курмангалиев Нурлан 
188. Кусаинова Гульсара 
189. Кусаинова Орынгуль 
190. Кыпшакбаев Рустам 
191. Лиманова Б. Е. 
192. Мамыров 
193. Мауленов Бактияр 
194. Машарипов Базарбай 

195. Медеуов Курал 
196. Минжаров А. 
197. Молдалимов Диас 
198. Муратов А. А. 
199. Мусабаев Марат 
200. Мухамедова Диана 
201. Мырзалиев Газиз 
202. Набиева А. 
203. Найзабек Курмангазы 
204. Найзабеков Курмангазы 
205. Нурасипов Е. 
206. Нурашев Ильяс 
207. Нурболатова Айгуль 
208. Нурбулатов Айдос 
209. Нургазин Болат 
210. Нургалиева Багиля 
211. Нургуатова К. 
212. Нуринбаев 
213. Нурлыбаев Марат 
214. Нурпеисов Галым 
215. Нурпеисов Ермек 
216. Нурпеисов Калас 
217. Нурпеисов Кенжебай 
218. Нурпеисов Марат 
219. Нутушев Рашид 
220. Омаркулова Сымбат 
221. Омаров Келбет 
222. Омирхан А. С. 
223. Орхасов Орынбай 
224. Осиновская Арина 
225. Оспанов Булат 
226. Оспанова Тамина 
227. Оспанова Фариза 
228. Отебайулы Дархан 
229. Отемисов 
230. Палкин Виктор 
231. Пахотнов Андрей 
232. Пестов Дмитрий 
233. Полатова Жулдыз 
234. Прмагамбетов Мурат 
235. Раимбеков Б. 
236. Ракым Дарига 
237. Ракымжан Алия 
238. Рамазан Дильда 
239. Рахимжанов Ноян 
240. Сабаншиев Еркин 
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241. Сабитов Бауыржан 
242. Садыков Б. М. 
243. Саидов Жорабек 
244. Саматова Айна 
245. Самен Асылбек 
246. Сапаргалиев Ахметхан 
247. Сапаргалиев Муслим 
248. Сарсенбаев Рыспек 
249. Сартаев Адил 
250. Саулимбаев Саят 
251. Сахарабеков Бауржан 
252. Сейдалиева Нургайша 
253. Сейлжан Галиев 
254. Сейтханов Курал 
255. Сержан Гульзада 
256. Серикбаев Куаныш 
257. Сикимбаев Жайлау 
258. Сланво 
259. Смагулов Болат 
260. Смагулов Смахан 
261. Султанбаев Мурат 
262. Султаниярова Сагида 
263. Султанов Абайбек 
264. Сыдыкбекова Айдана 

265. Табиев Мирас 
266. Табылдиева Назым 
267. Талгарбеков Нурбол 
268. Тасыбеков Айдын 
269. Татижанова Бекзат 
270. Темиргалиев Айдос 
271. Темирова А. 
272. Тенельбаев Кайыргали 
273. Тлеубаева 
274. Тлеулесова Индира 
275. Толегенов Биржан 
276. Толеубеков Бесжан 
277. Толеубеков Биржан 
278. Толымбеков Бейбарыс 
279. Туганбекова Венера 
280. Туганбекова Гульнара 
281. Тулесова Асия 
282. Тургимбаев С. Ж. 
283. Туркебаев А. 
284. Турсумбаева Алма 
285. Турсынов Ориф 
286. Тухтасинова Наргиз 
287. Уалихан Маржан 
288. Умаров Касымхан 

289. Уразов К. Б. 
290. Уразов Сакен 
291. Успанова Ботагоз 
292. Утегенов Алдарбек 
293. Файзуллаев Ерлан 
294. Филиппова Анастасия 
295. Хабибола Мадина 
296. Чалабаев Серик 
297. Чегирова Айгуль 
298. Шабарбаев Айдар 
299. Шайхазимова Асем 
300. Шарипов Дархан 
301. Шарипова Дана 
302. Шаханов Олжас 
303. Шаханова Жанель 
304. Шашаев Марсель 
305. Шевчук Оксана 
306. Шинибеков Асхат 
307. Шоканова Камилла 
308. Шоманбаев Галымжан 
309. Шорманов Марат 
310. Шохан Шолпан 
311. Ынтымакова Жанна 
312. Юсупов Ниязбек 

 
Нұр-Сұлтан (Астана) 

1. Абдильдин Болат 
2. Абдуллин Жараскан 
3. Абишева Динара 
4. Агадил Дулат 
5. Агадил Нурболат 
6. Адильханов Абылай 
7. Айтжанов Олжас 
8. Айымбетова Гаухар 
9. Акаев Ернар 

10. Акишева Айжан 
11. Алдабергенова Бакыт 
12. Алжанова Жанбота 
13. Алимжанова Айжан 
14. Алимов Айдос 
15. Алимулы Толеген 
16. Алин Ербол 
17. Алтаев Армен 
18. Алтаев Султанбек 
19. Алтынбаев Нурлан 

20. Алшынбай Алмас 
21. Амангалиева Жанар 
22. Аминов Серик 
23. Анафина Ляззат 
24. Аргымбеков Муратбек 
25. Арыстанов Медет 
26. Асан Каныскак 
27. Аскаров Серик 
28. Атынтаева Кокеш 
29. Ахмедьяров Асхат 
30. Ахметов Мухтар 
31. Ахметов Самат 
32. Аязбеков Аужан 
33. Аяпбергенов Мухметкали 
34. Багжанова Камила 
35. Базарбай Алтын 
36. Базарханұлы Асхат 
37. Байгуллин Ермек 
38. Байжакупов Дидар 

39. Байменов Ербатыр 
40. Байменов Кабдулла 
41. Бакаева Асия 
42. Бальшикбаев Даулет 
43. Барыкбаева Салтанат 
44. Батырлан  
45. Бахтыбаев Багдат 
46. Бащенов Фуад 
47. Бегалиев Максат 
48. Бейсембаев Габидула 
49. Бейсембаев Кабдолла 
50. Бекберген Алибек 
51. Бекежанов Болатбек 
52. Бекзадина Эльвира 
53. Бекишев Ермек 
54. Беспаева Фариза 
55. Билалова Закира 
56. Билялов Ерболат 
57. Бисембаев Кабдулла 
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58. Блялов Болатбек 
59. Будан Ерлан 
60. Буркитбаева Жанна 
61. Горохов Иван 
62. Данияров Ануар 
63. Даулет Бокан 
64. Дербесалиев Толеген 
65. Душпаев Болат 
66. Дюсембаева Раиса 
67. Еркинбеков Бектас 
68. Есенов 
69. Есилбеков Бердибек 
70. Есильбаев Амангельды 
71. Есхожин Ербол 
72. Жаканова Анель 
73. Жакебаев Мейрамбек 
74. Жаксанов 
75. Жакупова Алия 
76. Жакыпов Айсултан 
77. Жами Руслан 
78. Жанарбек Ардак 
79. Жанаш Балжан 
80. Жанбаева Венера 
81. Жанбаева Индира 
82. Жанибеков Орынбасар 
83. Жахин Серик 
84. Жолмуханбетова  

                           Гульбараш 
85. Жугунусов Есет 
86. Жумагулов Жумажан 
87. Жуманова Зиуар 
88. Жумбан Тлеген 
89. Жумсакбаев Альтаир 
90. Жунусов Жанибек 
91. Зылгарин Даулет 
92. Ибраев Альберт 
93. Ибраев Бейсен 
94. Ибраева Аида 
95. Избасаров Алимжан 
96. Избасарова Алия 
97. Икласов Батырлан 
98. Инсенов Ержан 
99. Исенов Куандык 

100. Искаков Асанхан 
101. Искаков Кайрат 
102. Искаков Мадияр 

103. Кажыгалиев Нуржан 
104. Каирбаев Бисенбай 
105. Кайырбек Аскар 
106. Какен Мустафа 
107. Калиев 
108. Калыкова Гульмира 
109. Кантарбаева Сандугаш 
110. Капаев Ернар 
111. Капар Ахат 
112. Капаров Ертыс 
113. Карабасов Думан 
114. Каргов Ерболат 
115. Карим Муратбек 
116. Касымов Аитбай 
117. Касымханова Гульнара 
118. Кашырбекова Айткуль 
119. Кенжахметов Бос 
120. Керей Жасулан 
121. Керимбаева Акмарал 
122. Кожамбаева Ляззат 
123. Кожахметов Каратай 
124. Козыбаева Калдыкан 
125. Комекбаев Куандык 
126. Коныратбаев 
127. Коптева Зоя 
128. Кошанов Куатбек 
129. Кошкарова Каламкас  

                           Кабдушевна 
130. Куандыков Демеген 
131. Кумекбаев Куандык 
132. Лесбаева Алтын 
133. Магатов Куаныш 
134. Макатов Ардак 
135. Максат Канат 
136. Мамырбай Орыс 
137. Масалимов 
138. Маубараков Айдар 
139. Машарипов Базарбай 
140. Молдабаева Майнур  

        К.                Кабдушевна 
141. Мубарак Динара 
142. Мубараков Айдар 
143. Мукатаев Ернар 
144. Мукашев Ерболат 
145. Мукушева Гульмайра 
146. Муратов Амангелды 

147. Мусабаев Марат 
148. Мусаева Роза 
149. Мусенова Кумис 
150. Мусин Ерхан 
151. Мустахимов Айдар 
152. Мухамедин Канат 
153. Мухаметкалиевна Инкар 
154. Мухат Еркебулан 
155. Мынбаева Санда 
156. Мырзалиева Айнур 
157. Мырзаханова 
158. Нугмаганов Аскар 
159. Нургалиев Каиргельды 
160. Нуркишев Жанат 
161. Нуркина Гаухар 
162. Нурлан Маргулан 
163. Нурланулы Джанибек 
164. Нурушева Алма 
165. Нускабаев Абдрахман 
166. Омаров Нурбол 
167. Онланбеккызы Асель 
168. Орманбет Бэлла 
169. Орнальдин Марат 
170. Орынбасар Жанибек 
171. Орынбет Белла 
172. Осаков 
173. Оспанова Фариза 
174. Отемисов Саят 
175. Отен Салим 
176. Ошакбаева Семейгуль 
177. Ошакбаева Синегуль 
178. Ракишев Еркин 
179. Сабитов Айбек 
180. Сагидолдина Зауре 
181. Сагындыков Ерлан 
182. Садвакасова Сауле 
183. Садуов Азамат 
184. Сазамбаева Махаббат 
185. Сакпанова Бакыт 
186. Санбаева Махабат 
187. Сапаргалиев Ахметхан 
188. Сарсенбаев Даурен 
189. Сейдахметова Зубайда 
190. Сейдахметова Сауле 
191. Сейкен 
192. Сейткалиев Кайрат 
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193. Сексенбай Мария 
194. Сембаев Максат 
195. Сембай Аскар 
196. Серикбаев Гадылбек 
197. Серикпекова Назым 
198. Сулейменов Жаслан 
199. Сулейменов Марат 
200. Сулейменова Гульжан 
201. Султанова Клара 
202. Сутубаев Жаксылык 
203. Сыздыков Айдар 
204. Тагай Абдуали 
205. Такиянов Биржан 
206. Талгатбеков Азамат 
207. Талгатов Куаныш 
208. Тамабаева Галия 
209. Тастаев Нурсултан 
210. Тастайбек Нурмахан 
211. Ташенов Мурат 
212. Темирбаев Асан 
213. Темирбеков Марат 
214. Темирболат Абдулла 
215. Темирхан Гульжанат 
216. Тиштыбаева Инкар 
217. Тлекешев Султан 

218. Тлеумбетова Аида 
219. Тогызбаев Шалкар 
220. Тойкен Сания 
221. Тойшибаева Сауле 
222. Токмагамбетов 
223. Толеген Муратбек 
224. Толеген Салтанат 
225. Толеу Руслан 
226. Топин Даурен 
227. Торемурат Диас 
228. Тулебаева Жания 
229. Тулебаева Римма 
230. Тулепбергенов Куат 
231. Туржанова Гульсара 
232. Турсумбаев Балташ 
233. Турсунов Бейбит 
234. Тусбеков Сейлхан 
235. Туякова Бибигуль 
236. Тымбаева Галия 
237. Тюлебаев Нагызхан 
238. Тюлебаева Бакыт 
239. Уакпаев Жанат 
240. Умирбаев Дархан 
241. Умирбаева Динара 
242. Умирбеков Айдос 

243. Урдабекова Феруза 
244. Усенова Гульсара 
245. Устенова Нуржамал 
246. Утепова Айгуль 
247. Утеулина Райхан 
248. Фабрый Антон 
249. Файзуллаев Ерлан 
250. Хамзина Мария  

        Е.                Еркиновна 
251. Хамитулы Болатхан 
252. Харипуллина Дамеля 
253. Хасан Абдулкарим 
254. Хасан Бакыт 
255. Цхай Екатерина 
256. Шаиков Толеген 
257. Шакиров Бекзат 
258. Шамши Жумамурат 
259. Шерьязданова Жанна 
260. Шмидт Зоя 
261. Шукеева Анна 
262. Шуменова Канагат 
263. Ыскак Асанхан 
264. Ыскаков 
265. Юсуф Алтын 

 
Ақтөбе 

1. Абдибеков Улан 
2. Абдирова Алима 
3. Абердиева Алма 
4. Абылазулы Жакып 
5. Абиев Жумабек 
6. Абишов Ерген 
7. Абылазыулы Жакып 
8. Азамат 
9. Айнекбаев Ерден 

10. Айсултанулы Амантай 
11. Айтчанов Максат 
12. Аксен 
13. Актамак Коптлеуова 
14. Алтайбаев Жандорбек 
15. Альжанов Куандык 
16. Аминова Галия 
17. Арман  
18. Арыстанбаев Дархан 
19. Асанова Карлыгаш 

20. Аскар  
21. Балимов Амангос 
22. Баратов Закир 
23. Башигулова Карагоз 
24. Баширов Темирбек 
25. Бегеманов Танаткан 
26. Бегимбетов Абай 
27. Бекеев Сагындык 
28. Бекешева Гульнара 
29. Бекешева Роза 
30. Беккожина Бигайша 
31. Бекмуханова Айнагуль 
32. Белалова Регина 
33. Бердиева Алма 
34. Бердиева Камшат 
35. Болатов Ерлан 
36. Бурханов Ерлан 
37. Григорьев Валентин 
38. Дабышев Куантай 

39. Дахиев Марат 
40. Ембергенов Гарифулла 
41. Ердаулетова Актоты 
42. Ерсеитов Кайсар 
43. Есболсын Рустем 
44. Есетов Дархан 
45. Есмурзаева Жанна 
46. Ешимбетов Жумабек 
47. Ешниязов Кайрат 
48. Жагалшина Айман 
49. Жалмагамбетов Салават 
50. Жаманов Едиль 
51. Жаманов Женис 
52. Жарасбаева Гульбанум 
53. Жаубатыров Асылхан 
54. Жиенбаев Нурбай 
55. Жолдымуратов Али 
56. Ибраев Айдар 
57. Иванов Афанасий 
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58. Имангалиева Майра 
59. Имашева Гульмира 
60. Казанов Жаслан 
61. Кайболдин Мурат 
62. Кайсар Ерсеит 
63. Каласов Аскар 
64. Калиев Рамазан 
65. Капаев Бахытбек 
66. Каракулов Алибек 
67. Каратаева Зульфия 
68. Карымсакова Гульмира 
69. Касанов Малик 
70. Кемешова Фариза 
71. Кереева Альбина 
72. Кожантаев Аскар 
73. Койболдин Мурат 
74. Койшыбаев Амангельды 
75. Коптлеуова Актамак 
76. Куантаев Максат 
77. Куватова Альмира 
78. Кужахметов Серик 
79. Кушербаев Кайрат 
80. Макатов Аслан 
81. Мендыгалиев Медет 
82. Минайдаров Азамат 

83. Молдин Алибек 
84. Мураталиев Ерлан 
85. Муратов Асет 
86. Мусиров Нурбол 
87. Мухамбетова Кабира 
88. Нариман Зухра 
89. Наурызбаев Амандык 
90. Новикова Алия 
91. Ногаев Берик 
92. Ногаев Серикболат 
93. Ногаева Ботагоз 
94. Нугманова Жадыра 
95. Олжаев Еламан 
96. Оразов Серик 
97. Раев Санат 
98. Раханов Азамат 
99. Рахметов Нурлан 

100. Реймов Танат 
101. Рейхерт Роман 
102. Сагындык Бекеев 
103. Салиева Галия 
104. Саллахадин Мухаммад 
105. Сарбасов Руслан 
106. Саркулов Бауржан 
107. Саркулова Эльмира 

108. Серик  
109. Серикбаева Багдагуль 
110. Сигаев Самат 
111. Струков Рустем 
112. Суюнбаев Асанали 
113. Суюнбаев Абибулла  

                           Жакипович 
114. Суюндыков Руслан 
115. Тасболатов Мирлан 
116. Темиргазиев Айтжан 
117. Темиргазиев Тимур 
118. Тинимкулов Мендигала 
119. Токин Берикжан 
120. Тубетова Айнагуль 
121. Туксикова Аклима 
122. Туксикова Алтынай 
123. Турамысов Канат 
124. Уксикбаев Муратбек 
125. Хайролла Аманбике 
126. Хисметова Сагира 
127. Шаимова Акбулбул 
128. Шамуратов Куат 
129. Шумикей Аскар 

 
Шымкент 

1. Абдубайтов Нуржан 
2. Абилаким Бауыржан 
3. Абильдаев Нуржан 
4. Алхаджаев Талгат 
5. Амиров Ерулан 
6. Андасов Абдугали 
7. Асаубаев Асылжан 
8. Аштаев Жанмурат 
9. Байдаулетов Мурат 

10. Байжанов Илесбек 
11. Байкобеков Нурмахан 
12. Балтабай Ерлан 
13. Билалиев Оралбай 
14. Болеген Максат 
15. Буркитов Нурлан 
16. Дарибаев Айса 
17. Дарменов Бакытжан 
18. Джолдасова Айжан 
19. Дильдабаев Ерлан 

20. Досалиеав Балакыз 
21. Досекенова Гулбанат 
22. Досжанова Айжан 
23. Досжанова Молдир 
24. Досмамбетова Ляззат 
25. Дуйсенбиев Марат 
26. Ереженулы Махамбет 
27. Есенбеков Алибек 
28. Есетова Шолпан 
29. Жанпеисов Руслан 
30. Жаулауов Жаксылык 
31. Жолдасова Айжан 
32. Имангалиева Динара 
33. Иса Дилара 
34. Каиров Жаксылык 
35. Калабек Амангельды 
36. Касымбеков Абдрахман 
37. Коншбаев Ермек 
38. Коспаев Нуржыгыт 

39. Куанышбаев Ермек 
40. Кулбаев Ергали 
41. Кулмуханбет Нургуль 
42. Култанов Айтжан 
43. Куралбаева Нурила 
44. Курмансеитов Журсынбек 
45. Майлыбеков Убаида 
46. Мусирова Айнакул 
47. Мухамедов Нуржан 
48. Назарбай Гаухар 
49. Насыров Давлятбек 
50. Насырулы Даулет 
51. Нахипов Абай 
52. Нуранова Молдир 
53. Омирбеков Талгат 
54. Оспанова Нургул 
55. Пралиев Даулет 
56. Сабженов Бауыржан 
57. Садинов Молдабек 
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58. Сатбаева Ардак 
59. Сейтмбет Жаркынбек 
60. Серыкбаев Канат 
61. Серыкбай Бекжан 
62. Сманова Сейдимкул 
63. Султанбек Кайрат 
64. Султанбек Марат 

65. Сыдыков Нурбакыт 
66. Сыздыкбек Мендибай 
67. Сыздыкбек Нурлан 
68. Сыздыкбек Сабит 
69. Татаев Нурлыбай 
70. Тенельбаев Кайыргали 
71. Тлеубай Газиза 

72. Толегенов Кидирaли 
73. Умбетова Алима 
74. Умиралиев Есбол 
75. Файзуллаев Ерлан 
76. Шектебаев Камбар 
77. Ширинбай Тылеуберды 

 
Орал 

1. Абулхаирова Алия 
2. Айсаутоов Максат 
3. Алипкалиев Бауыржан 
4. Ахмедьяров Лукпан 
5. Бектурганов Алпамыс 
6. Бисекешов Демалыс  
7. Букенов Айболат 
8. Воробьёв Алексей 
9. Габрашева Жанара 

10. Гумаров Каллиола 
11. Джамалиев Аслан 
12. Доскалиев Адлет 
13. Доскалиев Серик 
14. Егизеков Ержан 

15. Ергазиев Альбек 
16. Есболатов Мейрбек 
17. Есельбаев Бауыржан 
18. Жубангалиев Гадильбек  
19. Жумабаев Асылбек 
20. Жумабаев Эрик 
21. Жумиева Айнагуль 
22. Земсков Александр 
23. Инжегалиев Данияр 
24. Мельникова Мария 
25. Молдагайнов Аспандияр 
26. Молдалиев Куаныш 
27. Муратулы Демалыс 
28. Мусагалиев Ерболат 

29. Намазов Сайлаубек 
30. Ниязов Аслан 
31. Охасов Орынбай 
32. Павел Айгуль 
33. Сагутдинов Аслан 
34. Сражанов Бекнур 
35. Турешев Тлеген 
36. Утебаев Бекбулат 
37. Утепов Исатай 
38. Фёдорова Акмарал 
39. Халелова Бакиза 
40. Шайгумаров Аскар 

 
Ақтау 

1. Абдреймова Нурияш 
2. Абдреим Нурияш 
3. Акбердиева Айгуль 
4. Алиханов Нурберген 
5. Амантай Самира 
6. Аяпбергенов Нурберген 
7. Бекмуханбетова Балжан 
8. Бекталиев Ержан 
9. Биримжанов Данияр 

10. Биримжанов Камбар 
11. Бисенгазиев Женис 
12. Бисенов Ондаган 
13. Бокаев Аяпберген 
14. Джумаев Абловас 
15. Джанзаков Сундеткали 
16. Джанзакова Шолпан 
17. Жайлядов Жарас 

18. Жаксыгатов Кумискали 
19. Жанузаков Сундеткали 
20. Жумалдинов Нагым 
21. Имангалиев Куаныш 
22. Иса Жанболат 
23. Исмакова Айжан 
24. Кабалакова Батес  
25. Кайрош Алмаз 
26. Каналиев Абзал 
27. Кобейсинов Жамбыл 
28. Кокбаев Нурлан 
29. Косан Алия 
30. Косанов Азамат 
31. Косанова Салтанат 
32. Косбаев Бекбол 
33. Куандык Асылай 
34. Куандык Жансая 

35. Куламанова Илья 
36. Кыянова Шынар 
37. Мухаммедов Силаган 
38. Мухтаркызы Айша 
39. Мырзабаева Жанылхан 
40. Назар Досым 
41. Назаров Оразгали 
42. Нургазин Болат 
43. Окпанов Курманбай 
44. Оразгулов Жумамурат 
45. Оспанов Даулет 
46. Сапиева Роза 
47. Султан Куаныш 
48. Турдиева Улболсын 
49. Умбетова Баян 
50. Юсуп Аиша 
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Семей 
1. Адилбеков Данияр 
2. Айткешев Ринат 
3. Акаева Хадиша 
4. Акишева Гульнар 
5. Аманкулова Диляра 
6. Ахмедов Айдын 
7. Байсагатов Айдын  
8. Балтабаева Алия 
9. Даулетбаева Дарига 

10. Джангаскин Талгат 
11. Джапыев Болаткак 
12. Егинбаева Кербез 
13. Ержанов Тимур 
14. Жасулан  

15. Жубанов Тлеген  
16. Иванова Асия 
17. Измайлова Зухра 
18. Иржанулы Тимур 
19. Исенова Алия 
20. Ишмухаметов Фарит 
21. Кабден Бибигуль 
22. Калиева Анар 
23. Катпушев Айдын 
24. Кенешбаев Ерлан 
25. Кусатаев Максат 
26. Мажитова Толеубике 
27. Машпиев Роллан 
28. Мурат Хамза 

29. Никанбаев Канат 
30. Оспанова Жанара 
31. Пшембаев Дияр 
32. Садырбаева Гульжанат 
33. Садырбаева Райгуль 
34. Сайлаубаев Жандос 
35. Сембаев Нуржан 
36. Султанбеков Кенжебек 
37. Талгат 
38. Тюлебаев Марат 
39. Увалиев Куат 
40. Шарапиев Акылбек 

 
Өскемен 

1. Ахмадиев Максут 
2. Байгулин Ермек 
3. Байгулин Каныш 
4. Байгулин Марат 
5. Баймуратова Айгерим 
6. Байсагатов Айдар 
7. Байсагатов Айдын 
8. Бегалиев Малик  
9. Идырышев Алмас 

10. Идырышев Серик 
11. Кабаев Кайрат 
12. Какимова Индира 
13. Калкашбаев Акылбек 
14. Капаев Бакытбек 
15. Капаев Кайрат 
16. Кенесбеков Ерсултан 
17. Кусманова Дина 
18. Кушербаев Кайрат 

19. Магзумов Мэлс 
20. Нурканов Руслан 
21. Расулкызы Гулшат 
22. Сулейменова Альмира 
23. Талсыбаева Жанат 
24. Умарбеков Сарсенгали  
25. Ушурбаева Гульмира 
26. Ыдырышев Алмас 

 
Тараз 

1. Акбергенов Мажит 
2. Байшораев Адигали 
3. Бекзат 
4. Гульшат 
5. Джумабеков Бекзат 
6. Джундибаев Абай 
7. Камбарова Жазира 
8. Карибаева Хадиша 

9. Климова Гузель 
10. Курманкулов Талгат 
11. Кырыкбаев Ельдос 
12. Лепесова Назира 
13. Лесова Назира 
14. Оразбаев Нурмат 
15. Ордабаева Толкынай 
16. Орысова Назира 

17. Рыскулов Жандос 
18. Садыков Оразбек 
19. Сейткасимов Елгельды 
20. Тен Алена 
21. Торекул Каламкас 
22. Шайхсламова Кундузай 

 
Қостанай 

1. Адакаев Арман 
2. Алтынбаев Нурлобай 
3. Баймулдин Асылхан 
4. Бижанов Ерболат 
5. Данияров Тлек 
6. Демисенов Рустем 
7. Есенеев Медет 

8. Жайлаубаева Ольга 
9. Ибраев Азат  

10. Ибраев Аскар 
11. Кенесбаев Ерболат 
12. Мусабаев Кайрат 
13. Мухортов Виктор 
14. Плясковский Алексей 

15. Проценко Зинаида 
16. Пужанский Никита 
17. Рыспаева Гульжан 
18. Сакен  
19. Санд-Ахмет Сандугаш 
20. Сейдалин Сакен 
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Қарағанды 
1. Абдикаримова Гульзира 
2. Ахметжанов Нуркен 
3. Бегалиев Малик  
4. Джимбаев Марат 
5. Каиров Дидар 
6. Карибаева Зауре 
7. Машрапова Индира 

8. Мендыгалиев Малик 
9. Молчанов Евгений 

10. Мубараков Айдар 
11. Мусилимова Зульфия 
12. Несипбаев Галымжан 
13. Несипбаева Асия 
14. Нурмаганов Аскар 

15. Нурсеит Айдос 
16. Омаров Аскарали 
17. Рыскельдиев Амзехан 
18. Толеу Бахтияр 
19. Хасенов Арман 

 
Атырау 

1. Баялиев Буркитбай 
2. Дауылбаев Басир 
3. Есенгельды Бауыржан 
4. Жаксылыкулы  

Жасулан 
5. Жалгасова Жанылсын 

6. Жангалиев Муратбек 
7. Кожантаев Касым 
8. Мукатова Дианара 
9. Мусаев Ильяс 

10. Нургазиева Асель 
11. Сарбаев Асет 

12. Улжагалиева Дария 
13. Урынбасарова Зинат 
14. Утепкалиев Сериккали 
15. Шутов Сергей 

 
Павлодар 

1. Алан (псевдоним) 
2. Альбеков Дархан 
3. Белоконин Дмитрий 
4. Елимбаева Алма 
5. Каирбеков Аманжол 

6. Калауова Нургуль 
7. Касаткин Александр 
8. Касумова Айбениз 
9. Кузнецов Виктор 

10. Махиненко Иван 

11. Мукатаев Ернар 
12. Нурханов Серик 
13. Семенова Елена 
14. Темиргалинов Акылбек 
15. Хасенов Дарын 

 
Қызылорда 

1. Абдигаппар Жомарт 
2. Абызбаев Серик 
3. Абыльсиитова Алия 
4. Алиев Айтбай 
5. Алтынбекулы Марат 
6. Баймагамбетов  

Муратбай  
7. Бердимуратов Ерлан 
8. Бескулаков Каныш 

9. Ботабай Нуржан 
10. Ерубаева Гульзат 
11. Ерубаева Индира 
12. Жаксылабаев Толеу 
13. Жансултанов Фархад 
14. Изимов Жарас 
15. Исмаелова Саяш 
16. Кеулимжай Темирлан 
17. Набиев Аман 

18. Набиева Гульжанат 
19. Оспанов Мейрамбек 
20. Сансызбаев Нурлан 
21. Толеу Молдир 
22. Толеу Руслан 
23. Уайзаев Мырзабек 
24. Урашева Алия 

 
Ақсай 

1. Байбулова Клара 
2. Байтемиров Едыге 
3. Доскалиев Серик 

4. Дулатов Алибек 
5. Карабаева Фарига 
6. Кулышев Нурбек 

7. Сапиев Мурат 
8. Сарсенов Айдар 

 
Жаңаөзен 

1. Адай Жулдыз 
2. Акимов Женис 
3. Досекеева Жадра 
4. Елшибаев Ержан 

5. Конарбаева Венера 
6. Куралова Шынар 

Бектилеуовна 
7. Нургалиева Рысгуль 

8. Отекеева Шолпан 
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Көкшетау 

1. Жанписов Даулет 
2. Жанузаков Марат 
3. Искаков Думан 

4. Машарипов Базарбай 
5. Негметов Уалихан 
6. Омар Кайырлы 

7. Шакенова Гаухар 

 
Қаскелен 

1. Казиев Еркын  
2. Аркалы 

3. Клышев Кайрат 
4. Нукибаева Гульжанат 

Петропавл 
1. Бабасанова Айша 
2. Байкенов Азамат 

3. Онерхан Нурбол 
4. Широбокова Оксана  

Туркістан 
1. Асабаев Асылжан 
2. Бияхметова Куралай 

3. Капаров Ахат 
4. Реметова Нуржамал 

Екібастұз 
1. Амренов Зарлык 
2. Амренов Калиаскар 

3. Анафина Ляззат 
4. Аппасов Максут 

5. Жамалиев Жанат 
6. Нефедов Виталий 

Шу 
1. Алимбеков Нугман 2. Бактыбаев Багдат 

Балхаш 
1. Дакенов Мадьяр 2. Омарбек Максат 

Бейнеу 
1. Байдаков Ергали 2. Кайыпназар Ергали 3. Корбаков Мерей 

Маңқыстау 
1. Ашикбаева Ляззат 2. Назаров Мереке 

Маратович 

Степногорск 
1. Садвакасов Ибрай 2. Садвакасова Айя 

 
Риддер 

1. Кушербаев Кайрат 2. Турканова Анар 

Талдықорған 
1. Жунусов Болатхан 2. Абдрахманов Мурат 
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   Арал 
1. Нугманов Марат 

 
   Енкес 

1. Байелов Мурат 
 

   Ленгір 
1. Байдуетов Мурат 

 
Сарыағаш 

1. Шермаханбетова Канчаи 
 

    Талғар 
1. Караев Асылбек 

 
            Темірлановка 

1. Атемова Гулзада 
 

   Теміртау 
1. Мекоянов Виктор 

 
    Хромтау 

1. Суйнбаев Хабибулла 
 

Шортанды 
1. Джахин Амангельды 
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