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Қазіргі таңда іс жүзінде Орталық 
Азияның барлық елдері өзінің аумағында 
немесе шығу тегі елі, барар жері, транзит 
елі немесе осындай белгілерді 
үйлестірген ел ретінде адам саудасы 
мәселесімен бетпе – бет кездесуде.  

Қазақстан Республикасы бүгін әрі 
сыртқа шығару, әрі транзит, әрі 
адамдарды саудаға салудың 
құрбандарын әкелу елі болып отыр. 
Қазақстанда адам саудасы динамикасы 
өте күрделі және  көріністердің кең 
спектрін қамтиды – яғни, еңбекші 
мигранттарды қанаудан бастап мәжбүр 
болған түрде жезөкшелікпен айналысуға 
дейін. Мигранттарды заңсыз әкелу және 
адам саудасы Қазақстанның барлық 
аймақтарында кездеседі.   

Адам саудасы және мигранттарды 
заңсыз әкелуге қарсы іс – әрекеттің түрлі 
тәсілдері бар. Осы мәселені шешудің 
басты тәсілдерінің бірі қылмыстық әділ 
сот жүйесінің өкілдерінің  адам саудасы 
құрбандарын анықтау критерийлері 
туралы, оларды ұқсастыру тәсілдері 
туралы, адам саудасы құрбандарының 
және заңсыз елге әкелінген 

КІРІСПЕ  
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мигранттардың жүріс – тұрысының 
ерекшеліктері туралы біліктілігін арттыру 
болып табылады. Адам саудасы 
құрбандарын анықтау барысында оң 
нәтижеге жету үшін, адам саудасының 
және мигранттарды заңсыз елге әкелудің 
қылмыстық –  құқықтық сипаттамасын 
қамтитын көпфункционалды әдісті 
пайдалану қажет. Қылмыстық сот төрелігі 
жүйесінің өкілдері анықтау деңгейін 
барынша көтеріп, адам саудасын 
ұқсастыру үшін мейлінше көп ақпарат 
көлемін біріге пайдаланғаны жөн.   

Бұл естелік жазбахат – адам саудасы 
құрбандары мен заңсыз әкелінген 
мигранттарды, әсіресе әйелдер мен 
балаларды, анықтау мен қорғауды 
жетілдіру, сонымен бірге, осы салада 
үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтаса 
отырып оларға көмек беру мақсатында – 
қылмыстық сот төрелігі жүйесінің 
өкілдерінің адам саудасы құрбандары мен 
заңсыз әкелінген мигранттардың 
құқықтары туралы білімдерін көтеруге 
бағытталған,                  

Осы естелік жазбахат Стандартты 
әрекет рәсімдері (СӘР) жөніндегі 
Нұсқаулықтың  барлық негізгі 
ұстанымдарын қамтиды; мұнда 
халықаралық құқыққа сәйкес адам 
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саудасының құрбандары немесе заңсыз 
әкелінген мигранттардың айырмашылығы 
түсіндіріледі.  Естелік жазбахат 
пайдаланушылар іздеген нақты сұрағына 
жауап ала алуы үшін, олардың қандай да 
бір бөліммен өз таңдауы бойынша таныса 
алуын жеңілдете отырып, ыңғайлы 
құрастырылған. Естелік жазбахат 
мазмұны адам саудасының құрбандары 
мен заңсыз елге әкелінген мигранттарды 
анықтауда (ұқсастыруда) қылмыстық сот 
төрелігі жүйесінің өкілдері кездестіруі 
мүмкін негізгі сұрақтар мен мәселелерге 
басты назар аударады.  Осы аспектілерді 
зерттеу қылмыстық сот жұмысында адам 
саудасымен байланысты қылмыстарды 
ашу деңгейін көтеруге мүмкіншілік 
туғызады әрі осы сауда құрбандары мен 
елге заңсыз әкелінген мигранттарды 
қорғау шараларын қолдануға жол ашады.  

                            
Хадиша Әбішева,   

Президент «Сана Сезiм» 
Әйелдер бастамаларының 
          Құқықтық орталығы» 

ҚБ, Қазақстан 
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 Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы 2000 жылы БҰҰ Конвенциясының 
(ары қарай «Палермо Конвенциясы»)  
және оны толықтыратын Адам,әсіресе 
әйелдер мен балалар, саудасының алдын 
алу мен жолын кесу және ол үшін жазалау 
туралы Хаттаманың (ары қарай – 
«Хаттама»)  қабылдануы адам саудасына 
қарсы бағытталған халықаралық іс – 
әрекеттің басты нәтижесі болып 
табылады. Осы келісімдердің мақсаты 
адам саудасына қарсы тұру және 
олармен күресу, адам саудасы 
құрбандарына көмектесу және  зардап 
шеккендерді қорғау, сонымен бірге, осы 
салада мемлекеттер арасындағы қарым- 
қатынасты кеңейту болып табылады.  

 
 
 

Адам саудасы мен мигранттарды 
елге заңсыз әкелудің арасындағы 

айырмашылықтар 
(халықаралық құқыққа сай) 
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«Адамдар, әсіресе әйелдер мен 
балалар, саудасының алдын алу 

мен жолын кесу және ол үшін 
жазалау туралы»  БҰҰ хаттамасы 

( 2000 жылдың 15 қарашасында  Бас 
Ассамблеяның  55/25 резолюциясымен 

қабылданған) 
3 – Бап.  
«адам саудасы» – ол қанау мақсатында 
адамдарды азғырып-көндіру, тасу, 
беру, жасыру не күш көрсетем деп 
қорқыту не оны қолдану немесе 
мәжбүрлеудің басқа түрлерін қолдану,  
ұрлап әкету, алаяқтық, алдау, билікті не 
адам ахуалының осалдығын теріс 
пайдалану немесе басқа адамды 
бақылайтын тұлғаның келісімін алу үшін 
төлем не пайда түсіру түрінде оны 
параға сатып алу дегенді білдіреді …» 
 
 

Адам саудасы қылмысының құрамы үш 
элементтен тұрады  : 

Іс әрекет (Не болып жатыр?) 
Адамдарды азғырып-көндіру,,тасу, беру,  
жасыру  немесе  адамдарды алу.   
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 Құралдар (бұл қалай жасалады?) 
Күштеуді қолданамын деп қоқан – лоққы 
жасау не оны қолдану, мәжбүрлеу, ұрлап 
әкету, алаяқтық, алдау, билікті немесе 
адам ахуалының осалдығын теріс 
пайдалану немесе басқа адамды 
бақылайтын тұлғаның келісімін алу үшін 
төлем немесе пайда түсіру түрінде оны 
параға сатып алу.  
 Мақсат (бұл не үшін жасалады?) 
Жезөкшелік саласында басқа тұлғаларды 
қанауды, жыныстық қанауды, еріксіз 
еңбекті, құлдық не құлдыққа ұқсас әдет – 
ғұрыптар және дене органдарын алуды 
қамтитын қанау мақсатында.   

Қанау, Палермо хаттамасында 
берілген адам саудасының анықтамасына 
сай, мыналарды қамтиды:  
 Басқа тұлғаларды жезөкшелік 

саласында қанау не  жыныстық 
қанаудың басқа түрлері;  

 күштеп көндірілген немесе 
мәжбүрлендірілген еңбек не қызмет 
көрсету (кіріптар, әділетсіз еңбек пен 
тым ауыр қарыздарлық кіріптарлығын 
қоса алғанда) ;  
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 құлдық не құлдыққа ұқсас әдет – 
ғұрыптар;  

 еріксіздік ахуалында болу;  
 дене органдарын бөліп алу;  
 ұлттық заңнамада белгіленген қанаудың 

басқа түрлері. 
Ұлттық заңнамада белгіленуі мүмкін 
қанаудың басқа түрлері келесілерді 
қамтиды:  
 мәжбүрлендірілген немесе еріксіз 

некелесу;  
 күштеп көндірілген не 

мәжбүрлендірілген қайыр сұраушылық;  
 заңсыз не қылмыстық іс – әрекетте 

пайдалану (есірткілердің заңсыз 
айналымы немесе өндірісін қоса 
алғанда);  

 қарулы қақтығыста пайдалану;  
 салт–жоралық немесе әдет – ғұрыпқа 

негізделген еріксіздік ахуалы (әдет – 
ғұрыпқа негізделген  салт–жорамен 
байланысты еріксіз жұмыстың кез 
келген түрі);  

 адам қадір – қасиетін аяққа таптайтын, 
адамды қорлайтын не тәни немесе 
психологиялық зиян келтіретін қанағыш 
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және қатал діни немесе мәдени әдет – 
ғұрыптар;  

 әйелдерді суррогат шешелер ретінде 
пайдалану;  

 мәжбүрлендірілген  екіқабаттылық;  
 адамға заңсыз биомедициналық зерттеу 

жүргізу.  
 
Осыларға байланысты, адам саудасы 

мен мигранттарды заңсыз елге әкелудің 
айырмашылығын тани білу қажет. Жиі 
жайттарда, адам саудасының құрбандары 
шетелдіктер не құжатсыз тұлғалар болған 
кезде, құқық қорғау орындарының 
қызметкерлері олар қылмыстың 
құрбандары емес, мәртебесі реттелмеген 
мигранттар, ал тиісті қылмыс істеуші адам 
адам саудасымен емес, мигранттарды 
заңсыз елге әкелумен айналысып жүр 
деген пікірле болады.  Мұндай  
қорытындылар адам саудасы фактісі 
бойынша тергеулердің жүргізілмеуіне, 
құрбандардың көмек ала алмауына, және 
/ не қылмыс істеуші адамдардың өздері 
оған  лайық жазадан құтылып кетуіне 
апаруы мүмкін. Адам саудасы мен 
мигранттарды заңсыз елге әкелудің 
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арасын айырып білу өте күрделі болуы 
мүмкін, себебі аталған екі жайтта да 
адамдар шекара арқылы заңсыз өткізіле 
алады. Бұл мәселе шекараны қорғау 
қызметтерінің қызметкерлері үшін, 
сонымен бірге жоспарланған немесе 
нақты қанаудың орын алғанын анықтау 
қиын, әйтпесе тіпті мүмкін еместігі 
жайттарында ерекше өткір деп саналады.  

 
БҰҰ – ның трансұлттық ұйымдасқан 

қылмысқа қарсы Конвенциясын 
толықтыратын құрылық, теңіз және 
әуе бойынша мигранттарды заңсыз 

елге әкелуге қарсы Хаттама  
( 2000 жылдың 15 қарашасында  Бас 

Ассамблеяның  55/25 резолюциясымен 
қабылданған) 

3 – Бап. Терминдер 
«мигранттарды заңсыз елге әкелу», 
тікелей немесе жанама жолмен қандай 
да болмасын бір қаржылық немесе 
басқа материалдық пайда алу 
мақсатында, қандай да болмасын бір 
қатысушы – мемлекетке оның азаматы 
болып табылмайтын немесе оның 
территориясында тұрақты түрде 
тұрмайтын кез келген тұлғаның заңсыз 
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түрде кіруін қамтамасыз ету дегенді 
білдіреді …» 

 
 

Ұсталған адам саудагерлері  – жан-
жақты тергеуге ілікпес үшін – көптеген 
жайттарда адам саудасы фактілерін 
мигранттарды заңсыз елге әкелу, заңсыз 
шекараны кесіп өту немесе заңсыз түрде 
елде қоныстану деп көрсетпек болады.  

Құрбандар – егер тіпті олар іс жүзінде 
сауда нысаны болып табылса да – 
өздерін елге заңсыз әкеліп жатыр деп 
ойлауы мүмкін. Адам саудасына 
талпыныстың жолы кесудің сәті түссе, 
онда сауда нысанына айналған тұлға 
аман – есен қалып, қанауға ұшырамауы 
мүмкін. Бұл адам саудасының алдын 
алуға мүмкіндік береді.   

Аталған қылмыстың құрамында келесі 
элементтердің бар екені анықталды:  

1) басқа тұлғаның заңсыз елге кіруін 
қамтамасыз ету;  

2) басқа мемлекетке; 
3) қаржылық не материалдық пайда 

табу мақсатында.  
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Қарастырылып отырған жайт адам 
саудасы ма, әлде мигранттарды заңсыз 
елге әкелу ме, осыны анықтауда 
келесілер маңызды:   
 Күнілгері тұлғаны заңсыз мигрант екен 

деген пікірде болмау керек;   
 Әрқашан адам саудасының 

нышандарын іздеу қажет, егер сіз тіпті 
қандай да бір тұлға мәртебесі 
реттелмеген мигрант екен деп 
күдіктенсеңіз де.  
Егер тіпті сөз мигранттарды заңсыз елге 

әкелу жайлы болып отырса да, мұндай іс 
адам саудасы мәселесімен айналысатын 
тергеушілер тарабынан  қызығушылық 
тудыруы мүмкін. Мигранттарды заңсыз 
елге әкелумен айналысатын тұлғалар 
адам саудагерлеріне айналу жөнінде 
шешім қабылдауы немесе сапар 
барысында адамдарды саудагерлерге 
сатып жіберуі мүмкін. Сонымен қатар, жиі 
жайттарда адам саудагерлері заңсыз елге 
әкелу үшін жасалған тораптарды 
пайдаланады. Заңсыз елге әкелінген 
адамдар – өз сапары барысында өздері 
мұның куәсі болған – адам саудасы 
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жайттары жөнінде бағалы мәлімет беруі 
мүмкін.  

БҰҰ – ның Трансұлттық ұйымдасқан 
қылмысқа қарсы Конвенциясын 
толықтыратын Хаттамаларда адам 
саудасының қылмысы мен мигранттарды 
заңсыз елге әкелу қылмысына екі бөлек 
анықтама берілген және олар әр түрлі 
құралдарда қарастырылады. Мұның 
себебі бұл қылмыстар арасындағы 
айтарлықтай маңызды 
айырмашылықтардың болуында.  

Адам саудасы мен мигранттарды 
заңсыз елге әкелудің арасында үш басты 
айырмашылық бар:  
 қылмыстың құрамының әр түрлілігі;  
 билік органдары тарабынан 

қолданылуы қажет шаралар, құқық 
бұзушылыққа  тәуелді түрде әр түрлі 
болып келеді;  

 тұлғаның заңсыз елге әкелінген 
мигрант не адам саудасының құрбаны 
деп танылуына байланысты құқықтық 
салдар да айтарлықтай ерекше 
сипатта болады.    
Іс жүзінде адам саудасы жайты мен 

мигрантты заңсыз елге әкелу жайты 
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арасында айырмашылық жүргізу 
барысында көптеген себептер негізінде 
қиыншылықтар пайда болуы мүмкін:  
 заңсыз елге әкелінген мигранттар адам 

саудасының құрбандарына айналуы 
мүмкін: кей адам саудасының 
құрбандары қандай да болмасын бір 
елге заңсыз түрде әкелінуге өздерінің 
келісімін берген болуы мүмкін, алайда, 
сапар барысында–ақ – алдау, 
мәжбүрлеу не күштеу нәтижесінде – 
қанау ахуалына түсіп қалған болуы  
(мысалы, тасымалдауды төлеу ретінде 
оларды тым төмен еңбек ақы үшін 
жұмыс істеуге мәжбүрлегенде) мүмкін;  

 сонымен бірге, адам саудагерлері 
контрабандист ретінде әрекет етулері 
және бір ғана  маршруттарды адам 
саудасы үшін де, мигранттарды заңсыз 
елге әкелу үшін де пайдалануы мүмкін; 

 адамдарды заңсыз елге әкелудің 
жағдайлары ауыр болуы мүмкіндігі 
соншалықты, олар бұған өздерінің 
келісімін берді дегенге сену қиынға 
түседі.  
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Қанау  
 
 

Мигранттарды 
заңсыз елге 

әкелу 
 

 
Қанаудың 
жоқтығы 

 

Мигранттарды заңсыз елге 
әкелумен адамдардың   
заңсыз елге кіруін 
жеңілдетуді кәсіп ететін 
тұлғалар айналысады. 
Заңсыз елге әкелумен 
айналысатын тұлғаларға 
олардың қызметі үшін 
(әдетте, алдын ала) сияпат 
төленеді, ал бұл  осы 
тұлғалар өздерінің 
шарттасып, уағда берген 
қызметін көрсетіп болған 
соң іле – шала олар мен 
мигранттар арасындағы 
қатынастардың 
аяқталатынын білдіреді. 

 
Адам саудасы  

 
 

Қанау 

Адам саудасымен оның 
құрбандарын қанаудан 
пайда табатын тұлғалар 
айналысады. Құрбандар 
қанау басталғанға дейін 
соңғы жеткізу орнында 
белгілі бір сәтте сатылып 
кетуі мүмкін, алайда, сауда 
элементі қалып қояды, 
себебі құрбандарды қанау 
мақсатында сатып алады.   
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Келісім  
Заңсыз елге 

әкелінген 
мигранттар  

  
 

Келісім 

Заңсыз елге әкелінген 
мигранттар өздерінің 
заңсыз елге әкелінуіне 
келісімін береді. Бұл 
заңсыз елге әкелу 
барысында оларды заңсыз 
елге әкелумен айналысып 
жүрген тұлғалардың 
қорқытушы іс – 
әрекеттерімен байланысты 
оларға қатысты басқа 
қылмыстар жасала 
алмайды дегенді 
білдірмейді. 

Адам 
саудасының 
құрбандары 

 
 

Келісімнің 
жоқтығы 

Адам саудасының 
құрбандары не ешқашан 
өздерінің келісімін 
бермейді (ұрлап әкету не 
күштеумен байланысты 
жайттарда) немесе 
бастапқыда  өздерінің 
келісімін береді (мұндай 
жайтта олардың келісімі 
саудагерлердің адамды 
алдануға ұшырататын не 
қатал әрекеттерінің 
нәтижесінде толық  өз 
мәнін жоғалтады). 
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Трансұлттық сипат  
Мигранттарды 

заңсыз елге 
әкелу 

 
Әрқашан 

трансұлттық 
сипатта 
болады 

Мигранттарды заңсыз елге 
әкелудің әрқашан өзінің 
сипаты бойынша 
трансұлттық болып 
табылады: шекаралар 
заңсыз өтіледі.  

Адам саудасы  
 

Ел ішінде де іс 
жүзіне 

асырыла 
алады  

Адам саудасы әрқашан 
трансұлттық сипатта 
болмайды: ол 
құрбандарды басқа елге 
жібере ме әлде сол бір 
елдің ішіндегі басқа 
мекенге жібере ме, бұған 
тәуелсіз түрде орын алуы 
мүмкін. Трансұлттық адам 
саудасымен байланысты 
жайттарда шекаралар 
заңды негізде кесіліп өтілуі 
мүмкін.   
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Адам саудасына айқын құқықтық баға 

беретін және оған тиісті қарсы әрекет 
шараларын қолдану жөніндегі  нақты ақыл 
– кеңестері бар қажетті нормативтік 
құжаттарды БҰҰ – ның қабылдауына 
қарамастан, адам саудасы түсінігін 
анықтауға қатысты әлемнің әр түрлі 
елдерінің заңнамасында біртұтас– бірлән 
қылмыстық–құқықтық көзқарас болмай 
отыр. Бірқатар елдерде, мысалы, 
Германия, Голландия, Швейцарияда бұл 
қылмыстық әрекет шектеулі түрде – 
жыныстық қанау аспектісінде – 
қарастырылған.   Дания, Испания, 
Франция тәрізді елдердің қылмыстық 
заңдарында «адам саудасы» түсінігі 
мүлде кездеспейді.   

Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінде адам саудасы 
түсінігі бар және ол бұл  құқыққа қайшы 
әрекет үшін келесідей жауапкершілікті 
белгілейді 

Қазақстан Республикасындағы 
адам саудасы мен мигранттарды 

заңсыз елге әкелудің қылмыстық – 
құқықтық сипаттамасы  
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Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық Кодексі 
(өзгерістер әрі толықтырулармен 

04.07.2013 ж. ахуал бойынша.) 
128-бап. Адамды саудаға салу 
 Адамды сатып алу-сату немесе оған 
қатысты өзге де мәмілелер жасасу, сол 
сияқты оны пайдалану не азғырып-
көндіру, тасу, беру, жасыру, сондай-ақ 
пайдалану мақсатында өзге де 
әрекеттер жасау - мүлкін тәркілеп үш 
жылдан бес жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.  

 
ҚК 128 – бабының шеңберінде кез 

келген кәмелетке толған  тұлға қиянат 
көруші болып табылады. Егер жайт 
кәмелетке толмаған адам саудасы 
жөнінде болса, онда жауапкершілік   ҚР 
ҚК 133 – бабына сай белгіленеді.  
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Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексі 

(өзгерістер әрі толықтырулармен 
04.07.2013 ж. ахуал бойынша.) 

п. 1, 133-бап. Кәмелетке толмаған-
дарды саудаға салу 

Кәмелетке толмаған адамды сатып 
алу-сату немесе оған қатысты өзге де 
мәмілелер жасасу, сол сияқты оны 
пайдалану не азғырып-көндіру, тасу, 
беру, жасыру, сондай-ақ пайдалану 
мақсатында өзге де әрекеттер жасау - 
мүлкін тәркілеп бес жылдан жеті жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. 

 
 
Істелуші әрекеттердің сипатына және 

қанау мақсатының болуы – болмауына 
тәуелді түрде адам саудасын қылмыстық 
жүріс – тұрыстың екі мүмкін вариантында 
анықтайды:  

1)  адамды сатып алу – сату немесе 
оған  қатысты басқа мәмілелер жасау;  

2) қанау мақсатында адамды азғырып-
көндіру, тасу, беру, жасыру немесе алу.  
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 Бір өкініштісі, заң шығарушы, адам 
саудасына анықтама бере отырып, 
«сатып алу-сату» және «азғырып-
көндіру», «тасу», «беру», «жасыру» әрі 
қанау мақсатында «алу»  түсініктері 
арасында теңдік белгісін қойған.   Бұлар 
тіркес тұрса да, бөлек тұрса да адам 
саудасының қылмысының құрамын 
құрайды. Азғырып-көндіру, тасу, беру 
немесе жасыру, алу адамды сатып алу-
сату не қанауды іс жүзіне асыру үшін 
даярлау не қастық істеу жөніндегі 
әрекеттерді құрайды.   

Палермо Хаттамасының 3- бабының 
"а" – тармақшасында адам саудасы деген 
ұғым бұл қылмысты жасаудың 
тәсілдерінің толық тізімімен 
шарттастырылған. Бұл тәсілдер  қол 
сұғушылық нысанын – адамның өз еркін 
білдіру бостандығын есепке алады. 
Сондықтан, Палермо Хаттамасында өз 
еркін білдіру бостандығын шектеуді 
күнілгері қарастыратын сауда тәсілдері 
ерекше атап көрсетілген.  

Адамды азғырып-көндіру, тасу, беру, 
жасыру немесе алудың қылмыстық – 
құқықтық нышандарын бұл қылмыстық 
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әрекеттердің субъективті қырының 
маңызды белгісін есепке ала қарастыру 
керек. Дегенмен, адам саудасының 
құрамы осындай құрылымдалса, бұл іс 
жүзінде (қылмыс істеушілерді) 
жауапкершілікке әрқашан адам 
саудасының сараланған құрамы үшін 
тартатын болатынын білдіреді. Адам 
саудасымен байланысты істерді тергеу 
барысында құқық қорғау орындары 
қызметкерлерінің халықаралық құқықты 
басшылыққа алғаны және адам саудасын 
алдау немесе мәжбүрлеумен тоқайлас 
болып саналатын акт ретінде ғана 
белгілеулері айрықша маңызды болып 
табылады.  

Адам саудасының құрамы қылмыстың 
формалды құрамының типіне орай 
құрастырылған. Аталған қылмыс тиісті 
әрекет (адамды беру, азғырып-көндіру 
және т.б.) жасалған сәттен бастап 
аяқталған деп танылады. Қазір 
қолданыстағы норма мағынасы бойынша, 
адамды беру фактысынан, мысалы, 
бұрын жасалған барлық әрекеттер 
қылмыс істеуге даярлықты құрастырады. 
Әрекеттердің біреуінің бар болуы ҚК 128 
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б. бойынша саралауға негіз болады 
(Жоғарғы Соттың 29.12.12ж. №7 
нормативтік қаулысы). Сонымен қатар, 
жалпы алғанда бұл қылмыс үшін 
жауапкершілік күшейтілді. Мысалы, ҚР ҚК 
128-бабының 1 – тармағының 
ықпалшарасында адамды саудаға салуға 
қатысты мүлкін тәркілеп, үш жылдан бес 
жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалған. ҚР ҚК 10 бабының 
ережелеріне сай, бұл аталған қылмыстың 
ауырлығы орташа қылмыс санатына 
жатқызылғанын білдіреді. Мүлкін тәркілеу 
түріндегі қосымша жазалау міндетті 
болып табылады. 

 
Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық Кодексі  
(өзгерістер әрі толықтырулармен 

04.07.2013 ж. ахуал бойынша.) 
10-бап. Қылмыс санаттары  
1. Осы Кодексте көзделген әрекеттер 

сипатына және қоғамдық қауiптілік 
дәрежесiне қарай онша ауыр емес 
қылмыстарға, ауырлығы орташа 
қылмыстарға, ауыр қылмыстарға және 
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ерекше ауыр қылмыстарға бөлiнедi.  
2. Жасалғаны үшiн осы Кодексте 

көзделген ең ауыр жаза екi жылға бас 
бостандығынан айырудан аспайтын 
қасақана жасалған әрекет, сондай-ақ 
жасалғаны үшiн осы Кодексте 
көзделген ең ауыр жаза бес жылға бас 
бостандығынан айырудан аспайтын 
абайсызда жасалған әрекет онша ауыр 
емес қылмыс деп танылады.  

3. Жасалғаны үшiн осы Кодексте 
көзделген ең ауыр жаза бес жылға бас 
бостандығынан айырудан аспайтын 
қасақана жасалған әрекет, сондай-ақ 
жасалғаны үшiн бес жылдан астам 
мерзiмге бас бостандығынан айыру 
түріндегі жаза көзделген абайсызда 
жасалған әрекет ауырлығы орташа 
қылмыс деп танылады.  

4. Жасалғаны үшiн осы Кодексте 
көзделген ең ауыр жаза он екi жылға 
бас бостандығынан айырудан аспайтын 
қасақана жасалған әрекет ауыр қылмыс 
деп танылады.  

5. Жасалғаны үшiн осы Кодексте он 
екi жылдан астам мерзiмге бас 
бостандығынан айыру түріндегі жаза 
немесе өлiм жазасы көзделген 
қасақана жасалған әрекет аса ауыр 
қылмыс деп танылады. 
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Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексі  

(өзгерістер әрі толықтырулармен 
04.07.2013 ж. ахуал бойынша.) 

 
51-бап. Мүлiктi тәркiлеу  
«1. Мүлікті тәркілеу дегеніміз сотталған 
адамның меншігі болып табылатын 
мүліктің бәрін немесе бір бөлігін, 
сондай-ақ қылмыс жасау қаруы немесе 
құралы болып табылатын мүлікті 
мемлекеттің меншігіне мәжбүрлеп 
өтеусіз алу. Сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарын және ұйымдасқан 
топтың, қылмыстық қоғамдастықтың 
(қылмыстық ұйымның), трансұлттық 
ұйымдасқан топтың, трансұлттық 
қылмыстық қоғамдастықтың (транс-
ұлттық қылмыстық ұйымның) не 
тұрақты қарулы топтың (банданың) 
құрамында қылмыстар жасағаны үшін, 
сотталған адамның меншігінен басқа, 
қылмыстық жолмен алынған не 
қылмыстық жолмен алынған қаражатқа 
сатып алынған, сотталған адам басқа 
адамдардың меншігіне берген мүлік 
тәркілеуге жатады. 
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2. Мүлiктi тәркiлеу пайдакүнемдiк 
ниетпен жасалған қылмыс үшiн 
белгiленедi және осы Кодекстiң Ерекше 
бөлiмiнiң тиiстi баптарында көзделген 
жағдайларда ғана тағайындалуы 
мүмкiн. …» 

 
Ықпалшараларды қолданған кезде 

кәмелетке толмаған қылмыс істеушілерге 
қатысты ерекше, заңнамамен бекітілген 
тәсілді ұмытпаған жөн. Мәселенки, ҚР ҚК 
79 – б. 7 – т. орай,  кәмелетке толмаған 
қылмыс істеушілерге  бас бостандығынан 
айыру он жылдан аспайтын мерзімге 
тағайындалуы, ал ауырлататын мән-
жайларда кісі өлтіргені үшін немесе 
қылмыстардың жиынтығы бойынша 
қылмыстардың біреуі ауырлататын мән-
жайларда кісі өлтіргені үшін - он екі 
жылдан аспайтын мерзімге тағайындалуы 
мүмкін. 

 
Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық Кодексі  
(өзгерістер әрі толықтырулармен 

04.07.2013 ж. ахуал бойынша.) 
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п. 7, 79-бап. Кәмелетке толмағандарға 
тағайындалатын жаза түрлерi  
 «Кәмелетке толмағандарға бас 
бостандығынан айыру он жылдан 
аспайтын, ал ауырлататын мән-
жайларда кісі өлтіргені үшін немесе 
қылмыстардың жиынтығы бойынша 
қылмыстардың біреуі ауырлататын 
мән-жайларда кісі өлтіргені үшін - он екі 
жылдан аспайтын мерзімге 
тағайындалуы мүмкін. Кішігірім 
ауырлықтағы қылмыс жасаған немесе 
орташа ауырлықтағы қылмысты бірінші 
рет жасаған кәмелетке толмағандарға 
бас бостандығынан айыру 
тағайындалмайды.» 

 
Қылмысты саралау аспектісінле адам 

саудасы мен кей жапсарлас болып 
табылатын қылмыстарды бөлу туралы 
мәселе туындайды. Ішінара, бұл 
жыныстық қанау мақсатында адамдарды  
азғырып-көндіру мен жезөкшелікпен 
айналысу ісіне тартудың ара қатынасына 
қатысты.  

Жалпы, Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексі адам саудасы 
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саласындағы қылмыстарға қарсы әрекет 
етудің қажетті құқықтық регламенттелуін 
жеткілікті дәрежеде қамтамасыз етіп отыр 
әрі негізінен халықаралық талаптарға сай 
болып табылады.  

Мигранттарды заңсыз елге әкелу 
саласын қарастырғанда, қылмыстың 
объективтік жағы көлік құралдарын не 
жалған құжаттар, не тұрғын немесе өзге 
де үй-жай беру, сондай-ақ азаматтарға, 
шетелдіктерге, азаматтығы жоқ 
адамдарға ел территориясы аумағы 
бойынша заңсыз келу, кету, орын 
ауыстыру үшін өзге де қызметтер көрсету 
жолымен заңсыз миграцияны 
ұйымдастыруда жатыр.      

ҚР Ата Заңына негізделген миграция 
саласындағы – «Тұрғын халықтың 
миграциясы туралы» ҚР Заңынан,  басқа 
нормативтік актілерден құралатын – 
заңнаманы бұза отырып іс жүзіне 
асырылатын тұрғын халықтың кез келген 
миграциясы заңсыз деп саналады.    

Объективті жағынан алғанда, заңсыз 
миграцияны ұйымдастыру ҚР 
азаматтарына, шетелдіктерге және 
азаматтығы жоқ адамдарға қатысты 
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келесі іс – әрекеттердің бірін іс жүзіне 
асыруға келіп саюы мүмкін:  
      1) көлік құралдарын беру; 
      2) жалған құжаттар беру; 
      3) тұрғын үй не басқа ғимарат беру; 
      4) ҚР аумағы бойынша заңсыз келу, 
кету, орын ауыстыру үшін өзге де 
қызметтер көрсету. Өзге қызметтер 
көрсету дегенді заңсыз миграцияны 
ұйымдастырудың кез келген жолын 
пайдалану деп ұғу керек. Қылмыс тек 
әрекет жасау арқылы істеледі.   

 
Қылмысты ақталған деп санау үшін 

заңсыз миграцияның орын алуы міндетті 
емес. Бұған ҚК 330-2 б. диспозициясында  
белгіленген тұжырымдамалар дәлел бола 
алады: «заңсыз миграцияны 
ұйымдастыру», «заңсыз миграция үшін 
қызметтер көрсету». Заңсыз миграцияны 
сәтсіз ұйымдастыру – аталған 
қылмыстың құрамының басқа нышандары 
бар болса – ҚК 330-2 – бабында 
қарастырылған ақталған қылмыс деп 
саралануы мүмкін.    Қылмыстың 
субъективті жағы тікелей ниет түрінде 
білінеді. Тұлға өзінің заңсыз миграцияны 
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ұйымдастырып жүргенін санасымен 
түйсінеді әрі осыны қалайды. Қылмыстың 
ауандары мен мақсаты қылмысты 
саралауға ықпал етпейді, алайда сот 
тарабынан жазалау шарасын 
тағайындауда есепке алынады.  

Қылмыстың субъектісі заңсыз 
миграцияны ұйымдастырған, жасы 16 
толған, ақыл – есі дұрыс жеке тұлға 
болып табылады.  

ҚР ҚК 330- б. 2-бөлігінде ұйымдасқан 
топ іс жүзіне асырған не қызмет өкілеттігін 
пайдаланып жасалған дәл сондай іс – 
әрекеттер үшін жауапкершілік күнілгері 
қарастырылған.  

Ұйымдасқан топ деп қылмыстардың 
біреуін немесе бірнешеуін жасау үшін 
алдын ала біріккен адамдардың тұрақты 
тобын айтады.   

Тұлғаның өзінің қызмет өкілеттігін 
пайдалануы деп қандай да болмасын бір 
міндеттерді атқаруға байланысты тұлғаға 
берілген өкілеттіктер көлемін қылмыстың 
жасалуын жеңілдету үшін қылмыстық 
мақсатта қолдану айтылады.      
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Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексі  

(өзгерістер әрі толықтырулармен 
04.07.2013 ж. ахуал бойынша.) 

330-2-бап. Заңсыз көші-қонды 
ұйымдастыру  
 «1. Көлік құралдарын не жалған 
құжаттар, не тұрғын немесе өзге де үй-
жай беру, сондай-ақ азаматтарға, 
шетелдіктерге, азаматтығы жоқ 
адамдарға Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша заңсыз келу, кету, 
орын ауыстыру үшін өзге де қызметтер 
көрсету жолымен заңсыз көші-қонды 
ұйымдастыру - екі жүз айлық есептiк 
көрсеткiштен бес жүз айлық есептiк 
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл 
салуға, не екі жылға дейiнгi мерзiмге 
бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.  
2. Дәл осы әрекетті ұйымдасқан топ 
жасаса не өзінің қызмет өкілеттігін 
пайдаланып жасаса - бес жылға дейiнгi 
мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.». 
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Адам саудасының құрбандарына 
өздерінің осындай болып табылатынын 
дәлелдеу оңай емес, көптеген жайттарда 
олар әр түрлі себептер бойынша осыны 
істеуге құлықсыздық танытады. 
Сондықтан, тұлғалардың бұл санаты үшін 
күнілгері қарастырылған – ішінара 
уақытша мекендеу рұқсатын беру, 
медициналық қызмет көрсету және 
баспана беріп, қорғауға алуды қамтитын – 
әлеуметтік–құқықтық кепілдіктерді 
қамтамасыз етуде қиыншылықтар 
туындауы мүмкін.  
 

Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы Конвенциясын толықтыратын 

адамдар, әсіресе әйелдер мен 
балалар, саудасының алдын алу 

мен жолын кесу және ол үшін 
жазалау туралы  Хаттама 

( 2000 жылдың 15 қарашасында  Бас 

Адам саудасының құрбандарының 
және заңсыз елге әкелінген 
мигранттардың мәртебесі 
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Ассамблеяның  55/25 резолюциясымен 
қабылданған) 
7– Бап. Қабылдаушы елдердегі адам 
саудасының құрбандарының мәртебесі 
«1. Бұл Хаттаманың 6– бабына сай, 
шаралар қабылдауға қосымша ретінде, 
әрбір Қатысушы – мемлекет адам 
саудасының құрбандарына, тиісті 
жайттарда, оның аумағында уақытша 
не тұрақты негізде қала беруге 
мүмкіндік беретін заңнамалық немесе 
басқа да тиісті шараларды қолдану 
мүмкіндігін қарастырады.   
2. Осы баптың 1–тармағында 
көрсетілген ережені іс жүзіне асыру 
барысында әрбір Қатысушы – мемлекет 
лайықты түрде гуманитарлық 
долбарларды есепке алады және 
тілеулестік көрсетеді». 

 
Адам саудасына қарсы бағытталған 

Хаттама құрбандарға көмек беру мен 
қолдау көрсетуді күнілгері қарастырса да, 
онда ол арқылы құрбан мәртебесі 
анықтала алатын нақты талап не рәсім 
көрсетілмеген. Сондықтан, құқық қорғау 
жүйесінде оның шеңберінде құрбандар 
немесе олардың атынан әрекет етуші 
басқа тұлғалар осындай мәртебеге қол 
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жеткізу мүмкіндігіне ие болатын рәсімнің 
құрастырылып, енгізілгені қажет.  

Оларда өздерінің расында да адам 
саудасының құрбандары екенін 
дәлелдеуге мүмкіндік пайда болғанға 
дейін, адам саудасының құрбандары 
елден қуылу қатеріне ұшыруы мүмкін.   

 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 

Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы Конвенциясын толықтыратын 

адамдар, әсіресе әйелдер мен 
балалар, саудасының алдын алу мен 

жолын кесу және ол үшін жазалау 
туралы  Хаттама 

( 2000 жылдың 15 қарашасында  Бас 
Ассамблеяның  55/25 резолюциясымен 

қабылданған) 
 
       8 – Бап. Адам саудасының 
құрбандарының репатриациясы 
«1. Адам саудасының құрбаны оның 
азаматы болып табылатын немесе 
қабылдаған Қатысушы – мемлекет 
территориясына кірген сәтке дейін онда 
мұндай тұлғаның тұрақты түрде тұруға 
құқығы болған Қатысушы – мемлекет, 
бұл тұлғаның оралуына жәрдемдеседі 
және негізсіз не қисынсыз түрде 
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кідіртусіз мұндай тұлғаның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселелерін лайықты 
түрде есепке ала отырып оны 
қабылдайды ...  
3. Қабылдаушы Қатысушы – 
мемлекеттің өтініші бойынша, сұрау 
салынған Қатысушы – мемлекет, негізсіз 
не қисынсыз түрде кідіртусіз, адам 
саудасының құрбанына айналған тұлға 
өзінің  азаматы екенін – еместігін не ол 
қабылдаған Қатысушы – мемлекет 
территориясына кірген сәтке дейін өзінің 
аумағында тұрақты түрде тұруға құқығы 
болған – болмағанын тексереді.…» 
 

Заңсыз елге әкелінген мигранттар 
жайлы мәселені қарастырғанда, олар 
өздерінің заңсыз елге кіргені үшін 
қылмыстық қуғындауға ұшыратыла 
алмайтынын атай кету керек. 
Мигранттарды заңсыз елге әкелуге қарсы 
бағытталған Хаттама да (5 – бап) 
миграцияны қылмыс ретінде қарастыр-
майды:: “Олардың бұл Хаттаманың 6 – 
бабында көрсетілген іс – әрекеттердің 
нысанына айналғандығы жайтының 
салдарынан, бұл Хаттама мигранттарды 
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қылмыстық қуғындау үшін қолданыл-
майды”.  

 

 
 

Адам саудасының құрбаны ретінде – 
қылмыстық іс қозғалды ма, құқық бұзушы 
анықталды ма, ұсталды ма, сотқа берілді 
ме не сотталды ма, бұған тәуелсіз –  
осындай сауда нысанына айналған кез 
келген жеке тұлға таныла алады.  

Төменде келтірілген алты критерий 
қанау жағдайларын сипаттайды, әдетте 
екі немесе одан да көп элементтердің 
құрамдастырымы орын алады. Бұл 
әрекеттердің әрбірі, ол адамға қарсы 
әдейі жасалған кезде қолданыстағы 
қылмыстық заңнама шеңберінде қылмыс 
деп саналуы әбден мүмкін.  

1.Тәни немесе жыныстық күштеу: өз 
жыныстық қажеттіліктерін не қаржылық не 
басқа да пайда алу мақсатында басқа 
тұлғаның (тұлғалардың) жыныстық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін  
адамның еркінен тыс оның тәни 

Адам саудасының құрбандарын 
анықтау критерийлері  
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қабілеттерін (мүмкіндіктерін) пайдала-
нады.  

2. Жүріп – тұру еркіндігін шектеу: 
адам саудасынан қиянат көрушілерді – 
жиі жайттарда, олар арқылы бұлар 
құзыретті органдардан көмек сұрауы 
мүмкін, төңірекгегілермен байланысты 
болдырмау үшін  – ғимаратқа қамайды 
немесе олардың жүріп – тұруы өте тар 
кеңістік ішімен шектеледі. Жүріп – тұруды 
шектеу бостандықты заңсыз айыру 
туралы жалпы құқық заңын бұзушылыққа 
пара – пар болады және бір адамның 
бостандығын бөтен бір адамның оны 
күзетуі арқылы кез келген шектеу ретінде 
анықталады.    

3. Аса ауыр қарыздарға батыру адам 
борыш не қарызды өтеудің кепіліне 
айналған кезде орын алады. Адам ішінара 
не тек қана – өзі оны мойнына алуға 
жұмыс істеуге тұрғанда не тасымал 
кезінде алдау арқылы көндірілген – 
борышын қайтару үшін жұмыс істейді. 
Көптеген жайттарда адамның борышын 
қайтару үшін жұмыс істейтін ахуалы іс 
жүзінде таусылмайтын түрде жалғаса 
береді, себебі бір жағынан, олардың 
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жұмысы жұмыс беруші тарабынан 
лайықсыз түрде төмен бағаланады, және 
екінші жағынан, жұмыс беруші тамақ пен 
баспананы беру бағасын тым 
жоғарылататыны соншалықты, құрбан іс 
жүзінде борышын ешбір уақытта қайтара 
алмайды. Аталған бұзушылық алдау 
арқылы ақшалай пайда табу деп таныла 
алады.  

4. Еңбек ақы бөлігін ұстап қалу не 
төлеуден толық бас тарту: адам 
саудасынан қиянат көрушілер өздерінің 
еңбек ақы алуын күтіп жұмыс істеуін 
жалғастыра беретін ахуалға түсірілген, 
дегенмен, жұмыс беруші не адамдарға 
атқарылған жұмысы үшін ақша төлеуге 
құлықсыз, немесе қандай да болмасын бір 
қисынды себептерсіз жұмыс істеушінің 
еңбек ақысынан айтарлықтай соманы 
ұстап қалмақ ниетте.  

5. Төлқұжаттарды және жеке басты 
куәландыратын құжаттарды алып алу:  

Жұмыс беруші – иммиграциямен 
байланысты әлдебір істерді реттеу үшін–
мыс – қызметкердің жеке басын 
куәландыратын құжаттарды алып алады 
әрі егер құрбан жұмыс беруші үшін жұмыс 
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істеуден бас тартса, оларды қайтарудан 
бас тартады. Адамның жеке басын 
куәландыратын құжаттарды және 
төлқұжаттарды алып алу жұмыс берушінің 
пиғылына қарай ұрлық деп саналуы 
мүмкін не қылмысты алдаудың құрамдас 
бөлігі болып табылуы мүмкін.  

6. Билік орындарына ұстап беремін 
деп қорқыту: қорқытудың бұл түрі 
бопсалау құралы болып табылады және 
көбінесе мәртебесі реттелмеген еңбекші – 
мигранттарға қолданылады.1  

 

 
 

Адам саудасының құрбандарын 
ұқсастыру әдістері басты екі топқа 
бөлінеді – проактивті және реактивті.  

Адам саудасының құрбандарын 
проактивті ұқсастыру деп оның 
барысында құқық қорғау орындарының 
қызметкерлері немесе тиісті үкіметтік 
                                                
1Адам саудасы мен мәжбүрлендірілген еңбекті қанау. Заң шығару және 
құқық қорғау органдарына арналған нұсқаулық. – ХЕҰ, Женева, 2006ж.  
 
 

Адам саудасының құрбандарын 
ұқсастыру тәсілдері  

 



43 
 

емес не халықаралық ұйымдардың 
өкілдері адам саудасының құрбандары 
деп болжанған (долбарланған) жандарды 
іздеу жөнінде белсенді түрде шаралар 
қолданатын құрбандарды анықтаудың 
тәсілдерін айтады. Бұл үшін адам 
саудасының құрбандары болуы мүмкін 
немесе олар баруы мүмкін жерлерді, 
долбарланған құрбандармен байланысу 
әдістерін, оларға олардың құқықтары 
туралы, көмек сұрауға болатын ұйымдар 
туралы ақпарат беру тәртібін сараптау 
керек.  

Адам саудасының құрбандарын 
реактивті ұқсастыру деп оның 
барысында құрбандардың өздері не 
олардың туыс – туғандарының көмек 
сұрауы, не басқа мекемелерден қайта 
бағыттау немесе басқа құқық 
бұзушылықтарды (мысалы, 
жезөкшелікпен байланысты) тергеу 
нәтижесінде құрбан ұқсастырылатын 
құрбандарды анықтаудың тәсілдерін 
айтады. Мысалы, адам саудасының 
құрбандары үшін ақпараттық – кеңес беру 
орталығын ашып қойып, оған  қиянат 
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көрушілердің көмек сұрап келуін күтіп 
отыруға болады.   

Адам саудасы жайттарын анықтау 
кезінде құрбан деп шамаланған 
жандармен жұмыс істеудің белгіленген 
ерекшеліктері бар, оның барысында 
төменде көрсетілген құраушыларды 
есепке алу қажет.2 
 

Не істеу керек: 
 Шаралар қолданыңыз әрі адам 

саудасының орын алғанына айғақ 
болатын дәлелдерді  елемей 
қоймаңыз.  

 Тұлға жарақаттанған ба осыны 
тексеріңіз, медициналық көмекті 
қамтамасыз етіңіз және емдеуді 
ұйымдастырыңыз. Мұны бірінші 
ретте істеу қажет.  

 Адам саудасының орын алғанына 
айғақ болатын дәлелдерді 
пайдаланыңыз, бұл  сізге ахуалды  
қадағалауға мүмкіндік береді, әрі 
куәлардан, көзімен көргендерден 

                                                
2Адам саудасы жайттарына орай бірінші болып әрекет жасайтын құқық 
қорғау орындарының қызметкерлеріні пайдалануына арналған алғашқы 
жәрдем беру жөніндегі оқу құралы. – ЮНОДК, БҰҰ АСДИ 
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сұрастырыңыз.  
 Сіздерді топтың басқа мүшелері 

байқай алмауы не ести алмауы 
шартымен,  адамдармен жеке-жеке 
сөйлесіңіз. Саудагерлер немесе 
олармен жұмыс істейтін адамдар 
қиянат көрушілерді қорқытып қоюы 
мүмкін.  

 "Не", "қайда", "қашан" және "қалай" 
сөздерінен басталатын сауалдарды 
қойыңыз. Мұндай ашық сауалдар 
жауап беруді ынталандырады әрі 
пайдалы ақпарат алуға көмектеседі.  

 Адамдардың өз өмір – тарихын 
айтып беруіне мүмкіндік беріңіз.  

 Адамдардың қайда екенін белгілеп 
қойыңыз, себебі мұндай ақпарат – 
құрбандарды тасымалдау 
барысында да, қанау барысында да 
– кімнің бақылауды іс жүзіне 
асыратынын анықтау үшін маңызды 
болуы мүмкін.  

 Өз бақылауларыңызды тіркеңіз, 
мысалы, оларды қойын дәптеріңіз 
ішіне жазыңыз.   

 Сізге айтқан сөздің бәрін жазып 
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алыңыз. Көбінесе неғұрлым дәл 
болуға тиісті мәтінді жазыңыз, ол 
сізге істің егжей – тегжейін анықтап, 
тиісті тұлғалардың рөлдерін 
анықтауға көмектеседі.  

 Барлық айғақтарды қарастырыңыз. 
Бір айғақты екінші бір айғақпен 
салыстыру, сіз адам саудасы 
жайтымен бетпе – бет кездесіп 
тұрсыз ба, жоқ па осыны 
айқындауға көмектеседі.  

 Мигранттарды заңсыз елге әкелу 
факті іс жүзінде адам саудасы 
болып табылуы мүмкін екенін 
ұмытпаңыз.   

 Егер бұл мүмкін болса, құрбан деп 
болжалданған  әйел адамдармен 
әйел – қызметкерлердің 
әңгімелесуін қамтамасыз етуге 
тырысыңыз. Өздерімен әйел 
қызметкер не ер қызметкер 
әңгімелесуін қалай ма, осыны 
қиянат көрушілерден сұрап алыңыз.  
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Не істемеу керек: 

 Қиянат көрушілерден олардың басы 
саудаға түсті ме, осы туралы 
сұрамаңыз. Басы саудаланған адамдар 
бұл сауалды түсінбеуі әбден мүмкін. 
Егер олар мұны түсінсе, онда ол 
оларды қорқытып жіберуі мүмкін.  

 "Неге" сөзінен басталатын 
сауалдарды қоймаңыз. Ондай 
сауалдар кінәлауды білдіреді және 
адамдардың емін – еркін 
әңгімелесуден бой тартуларына 
себеп болуы мүмкін. Басқа 
сауалдарды, әсіресе – тек "иә" не " 
жоқ" емес –  толық жауап беруді 
талап ететін сауалдарды 
пайдаланыңыз.  

 Егер тіпті қиянат көрушінің 
әңгімесіне күдік келтірсеңіз де, 
мұны білдірмеңіз. Оның әңгімесі 
рас па, не өтірік пе, оны бұдан 
арғы тергеу көрсетеді.  

 Ерікті аудармашыларды 
пайдаланбаңыз. Аударып беруге 
даярлықтарын білдіретін адамдар 
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адам саудагерлерімен 
байланысты болуы мүмкін. Егер 
өзіңізде таңдау мүмкіндігі болмаса, 
оларды бұл нақты өмірде 
қаншалықты қажет болса, тек сол 
ауқымда ғана пайдаланыңыз. 
Бірінші мүмкіндік туған сәттен – ақ 
аударманы тәуелсіз тұлға 
көмегімен тексеріңіз.  

 "Олардың бәрі осындай", "кінә – ол 
ер не ол әйелдің өзінде" деген 
тәрізді адам саудасының 
құрбандарына қатысты 
таптаурындардан бас тартыңыз.  

 Тек шетелдіктерді іздестірмеңіз. 
Адамдар өз елдерінде жүріп те 
сауда затына айналып кетулері 
мүмкін.  

 Жыныстық қызмет көрсету 
саласында жұмыс істейтін 
адамдар, мұны әрқашан ерікті 
түрде істейді немесе бұл салада 
жұмыс істеуге келісімін берген 
адамдар қаналмайды деп 
санамаңыз. 

 Қанау деп тек ақысы төленбейтін 
еріксіз еңбекті ғана санамаңыз.   
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Адам саудасының құрбандарының 
заманауи ұқсастырылуы бұл құбылыстың 
қең таралуына  қарсы әрекет етудің іс-
шарасы болып табылады. Адам 
саудасының құрбандарын анықтау қиянат 
көрушілердің құқықтарын қорғау үшін ғана 
емес, ол бүкіл қоғамның мүдделерін 
қорғау үшін қажет. 

 

 
 

Адам саудасының құрбандарын 
ұқсастыра алатын – әсіресе олар, егер, 
тиісті даярлықтан өткізілсе әрі егер қайта 
бағыттау жүйесі бар болса – тұлғалар мен 
мекемелердің шеңбері айтарлықтай кең. 
Оларға келесілер жатады: құқық қорғау 
органдары мен мемлекеттік құрылымдар, 
ҮЕҰ, денсаулық сақтау ұйымдарының 
қызметкерлері, еңбек инспекциялары, 
елшіліктер қызметкерлері мен басқа 
ұйымдар.  

Іс жүзінде адам саудасының 
құрбандарын анықтау көбінесе 
полиция не адам саудасының 

Адам саудасының құрбандарын кім 
анықтай алады? 
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құрбандарына көмектесумен айналы-
сатын арнайы ҮЕҰ тарабынан іс жүзіне 
асырылады. Бұл құрбандардың соңғы 
жеткізілу елі, транзиті елі не туған 
елінде  орын алуы мүмкін.    

Қиянат көрушілерді анықтау тәсілдері 
әр түрлі болуы мүмкін. Қиянат көрушілер 
не олардың туған – туыстарының өздері 
полициядан немесе арнайы ҮЕҰ – лардан 
көмек сұрауы мүмкін. Алайда, бұл үшін 
олар аталған құрылымдарға сенуі, 
өздерінің құқықтарын білуі әрі кімнен 
көмек сұрап бару керек екенінен хабардар 
болуы керек. Яғни, адам саудасынан 
қиянат көруші адамға не істеу керек осы 
туралы тұрақты түрде қатер тобы 
құлақтандырылып отыруы тиіс.     

 

 
 

Жыл сайын әлемде мыңдаған адам 
адам саудасының құрбандарына 
айналады. Қиянат көрушілердің дәл 
санын анықтау мүмкін емес, себебі 
жайттардың көбірек бөлігі анықталмай 

Адам саудасының құрбандарын 
анықтаудағы қиыншылықтар   
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қалады. Қиянат көрушілер көбінесе 
өздерінің бастан өткергенін жария етуді 
қаламайды. Жиі жайттарда адам 
саудасының құрбаны – оның өзіне ғана 
емес, отбасы мүшелеріне де қарсы 
бағытталуы мүмкін – құл саудагерінің кек 
алуынан қорқады. Жыныстық қанауға 
ұшыраған адамдар аталған деректің 
жария боп кетуінен қауіптенеді. Көптеген 
қиянат көрушілер әділет салтанат құрады 
деп үміттенбейді және мемлекеттік 
құрылымдардан көмек сұрауды 
мағынасыз, бос нәрсе деп санайды.  

Шетел мемлекетінің территориясында 
жүрген қиянат көрушілер, көбінесе, бұл 
елдің шетел азаматтарының елде 
тұруының  белгіленген тәртібіне қатысты  
заңнамасын – өздері оған  жұмыс алу 
үшін барған  – бұзу жауапкершілігінен 
қорқады. Сонымен қатар, олар ресми 
құрылымдардың өкілдеріне сенбейді, 
өздерінің құқықтарын және қажетті көмек 
алу мүмкіндігін  білмейді. Едәуір 
жайттарда психологиялық жарақаты 
қиянат көрушілерге болған  оқиғаны 
өздерінің нақты бағалауына және дұрыс іс 
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– әрекет жасауына мүмкіншілік бермейді 
және т.б.   

Бұл оларды тек реттелмеген мәртебесі 
бар мигранттар деп санауға апарады. 
Оларға құрбандар емес, заңды 
бұзушылар ретінде қарым – қатынас 
жасалады да оларға қатысты тиісті 
шаралар  – әкімшілік қамау, айыппұл салу 
мен күштеп елден кетіру –  қолданылады.  

Оның  үстіне,  қанау кезінде көрген 
қиналысы мен алған жарақатына құқық 
қорғау орындары тарабынан болатын 
түсінбеу қосылуы мүмкін. Мұндай 
жайттарда қиянат көрушілер қажет 
көмекке және қолдауға ие бола алмаған 
күйде қалады, оларға өз бетінше әдеттегі 
қалыпты өмірге оралу қиынға түседі.  Егер 
оларға қанаушының шеңгелінен құтылып 
кетудіің сәті түссе де, олар өздері 
қамалған ахуалдың тығырығынан құтыла 
алмауы себебінен  кейде құл 
сатушылардың торына қайтадан келіп 
түсіп жатады  

Сөйтіп, адам саудасының болжалған 
құрбандарын дәл әрі  мұқият анықтау, 
ең алдымен, олардың тәни қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мен құқықтарын қорғау, 
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әрі олардың өздері үшін қарастырылған 
құқықтық әрі әлеуметтік кепілдіктерге қол 
жеткізуіне кепілдік беру үшін қажет. Адам 
саудасының құрбандарын дұрыс түрде 
ұқсастыру адам саудасымен байланысты, 
сонымен қатар оларға жапсарлас болып 
табылатын қылмыстардың ашылуын 
арттыруы мүмкін.      

Алайда, адам саудасының 
құрбандарын анықтау қоғам үшін де 
маңызды саналады. Егер қиянат 
көрушілер куәлік бермесе, онда – тірі 
тауарды сатудан пайда тапқан – қылмыс 
істеушілер жаңа қылмыстар істейді де, 
адам саудасының жаңа құрбандары 
пайда болады.   

 

 
 
Адам саудасының құрбанының жүріс – 

тұрысы мынаны қамтуы мүмкін: 
 Құқық қорғау органдарының өкілдеріне 

қатысты өшпенділік және олармен 
ынтымақтасудан бас тарту, бұл, 
әдетте, саудагер тарабынан кек алудан 
қорқудың себебінен болады;   

Адам саудасының құрбандарының 
жүріс – тұрысы  
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 Есінен айырылу (мәңгіру), қатты 
ұмытшаңдану, қарама-қайшылықтар, 
бұл  
Келесілерге апарады:  
- әр түрлі кезеңдерде куәгерлік 
түсініктемелерін әрқалай өзгерту; 
- егжей-тегжейді есіне түсіруге 
қабілетсіздік; 

- өміріне неғұрлым күшті қатер 
төндірген оқиғаларды жадынан өшіру 
(мысалы, диссоциациялар); 

 себепсіз болып көрінетін 
эмоциональдық әсіре сезім толқулары; 

 анық қауіпсіздікте бола тұра, 
жалғастырыла беретін алаңдаушылық;  

 әдеттегіден артық үзілістер, демалыс 
пен ұйқының көп мөлшеріне деген 
қажеттілік; 
 

 
 

Құрбанның құқық қорғау орындарының 
өкілдеріне дұшпандық қатынаста болуын 
және –  адам саудагерлерінен қорқуы 

Адам саудасының құрбандары мен 
заңсыз елге әкелінген мигранттарды 
қылмыстық сот жұмысында қорғау 

шаралары  
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себебінен – олармен ынтымаққа барудан 
бас тартуын  құрбанға оның өзі не оған 
туыс адамдар үшін кепілдендіріле алатын 
қауіпсіздік шаралары туралы түсіндіре 
отырып еңсеруге болады.   

Адам саудасынан қиянат көрген 
адамға қатысты бір уақытта бір немесе 
бірнеше қауіпсіздік шараларына кепілдік 
берілуі мүмкін, олардың қатарына 
келесілер жатады:  
 Жеке басын күзету, баспанасы мен 

мүлкін күзету; 
 Қорғалатын тұлға туралы 

мәліметтердің құпиялылығын 
қамтамасыз ету;  

 басқа тұрғылықты мекенге көшіру; 
 құжаттарын ауыстыру; 
 сыртқы бейнесін өзгерту; 
 жұмыс  (не қызмет) не оқу орнын 

өзгерту; 
 уақытша негізде қауіпсіз орынға 

орналастыру; 
 қамауға алынған не жазасын өтеу 
орнындағы қорғалатын тұлғаға қатысты 
қосымша түрдегі қауіпсіздік шараларын 
қолдану, соның ішінде бір қамауға алыну 
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не жазасын өтеу орнынан басқасына 
көшіру.  

Үкіметтік емес ұйымдар, арнайы 
мемлекеттік дағдарыс орталықтары 
ұйымдастыратын баспаналар Қиянат 
көрушілерді уақытша орналастыру үшін 
қауіпсіз орын бола алатын тәрізді.  

Қылмыстық сот ісінде сот 
төрелігіне қол жеткізудің жалпы 
ұстанымдары. Адам саудасынан қиянат 
көруші тұлғалар   қанауға қатысушы деп 
күдіктелуші тұлғаларға қатысты 
қылмыстық сот ісі барысында  куәлік беру 
туралы шешім қабылдағанға дейін 
қауіпсіздік мәселелері мен қылмыстық сот 
ісі жөнінде толық ақпарат алуға құқылы.  

Адам саудагерлеріне қатысты 
қылмыстық іс қозғау не қозғамау туралы 
шешім қабылдаудан бұрын  олардың 
құрбандарына айналған тұлғалар 
«қалпына келтіру мерзіміне» құқығы бар 
болып саналады.    

Тергеу жүргізіп жатқан құқық қорғау 
орындарының қызметкерінің не сот 
қазысының айғақтар жинауы ешбір жайтта 
құрбанның отбасымен қайта қосылуы 
немесе өзінің туған еліне оралуын кідірте 
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немесе бұған – егер құрбанның мүддесіне 
өйту толық сай болатындықтан  осылай 
істеліп отырмаса  – бөгет бола алмайды.   

Тергеу, сот қуғындауы, сонымен қатар 
сотта істі тыңдау барысында құрбанның 
қылмысты деп жорамалданған адаммен 
тікелей қарым – қатынас жасауын 
неғұрлым барынша болдырмауға тырысу 
дұрыс болады.   

Құқық қорғау орындары адам 
саудасының құрбанына қажетті заңды 
өкілдікті және, егер қажет болса, тергеу – 
процессуалды  іс – әрекеттер мен 
таныстырылу үшін керек құжаттаманы 
оның ана тіліне аударуды  қамтамасыз 
етуге тиісті. Мұның барлығы әлеуметтік 
қызметтер мен үкіметтік емес 
ұйымдармен ынтымақтаса отырып іс 
жүзіне асырыла алады.  

 Куәгер болуға келісімін берген адам 
саудасының құрбандары мен заңсыз елге 
әкелінген мигранттарға – оларға және 
олардың отбасыларының мүшелеріне 
олардың соңғы жеткізілу, транзитпен өту 
және туған елдерінде – ішкі істер 
органдары мен басқа құқық қорғау 
идаралары тарабынан,  халықаралық 
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ынтымақтастық шеңберін-дегі шараларды 
қоса алғанда, арнайы қорғау шаралары 
қамтамасыз етілуі тиіс. Төменде адам 
саудасының құрбандары мен заңсыз елге 
әкелінген мигранттардың құқықтарын 
қорғау  үшін қолайлы ахуал жасауды 
қамтамасыз ететін халықаралық 
конвенциялардың баптары көрсетілген.  
 

Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы Конвенциясын толықтыратын 

адамдар, әсіресе әйелдер мен 
балалар, саудасының алдын алу мен 

жолын кесу және ол үшін жазалау 
туралы  Хаттама 

( 2000 жылдың 15 қарашасында  Бас 
Ассамблеяның  55/25 резолюциясымен 

қабылданған) 
 

6 – бап. Адам саудасының 
құрбандарына көмектесу әрі оларды 
қорғау  
«1. Әрбір Қатысушы – мемлекет тиісті 
жайттарда әрі өзінің ішкі заңнамасына 
сай мұндай нәрсе мүмкін болатын 
ауқымда, адам саудасының 
құрбандарының  жеке өмірін және 
тұлғасын қорғауды қамтамасыз етеді, 
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соның ішінде, басқамен қатар, мұндай 
саудаға қатысты істердің құпия сипатын 
қамтамасыз ету арқылы.   
2. Әрбір Қатысушы – мемлекет өзінің 
ішкі құқықтық не әкімшілік жүйесінің адам 
саудасының құрбандарына, лайықты 
жайттарда, келесідей нәрселерді беруге 
мүмкіншілік туғызатын іс-шараларды 
қарастыруын қамтамасыз етеді:  
а) тиісті сот не әкімшілік тексеру туралы 
ақпаратты;  
b) қылмыс істеген тұлғаларға қатысты 
қылмыстық сот ісінің тиісті кезеңдерінде 
олардың пікірлері мен қауіптену – 
үрейлерін  баяндау және қарастыруға 
мүмкіншілік беретін әрі қорғаныстың 
құқықтарына зиян келтірмейтін көмекті. 
3. Әрбір Қатысушы – мемлекет адам 
саудасының құрбандарының физикалық, 
психологиялық және әлеуметтік оңалуын 
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды іс 
жүзіне асыру мүмкіндігін қарастырады, 
соның ішінде, қажет жайттарда, үкіметтік 
емес ұйымдармен, басқа тиісті 
ұйымдармен әрі  басқа да азаматтық 
қоғамның элементтерімен ынтымақтаса 
отырып, сонымен қатар, ішінара 
келесідей нәрселерді беруді көздейтін 
шараларды:  
а) лайықты баспананы; 
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b) адам саудасының құрбандарына 
түсінікті тілде – әсіресе олардың заңды 
құқықтарына қатысты – консультативтік 
көмек пен ақпаратты;  
с) медициналық, психологиялық және 
материалдық көмекті;  
d) жұмыс беру арқылы еңбекпен қамту, 
білім алу мен кәсіби даярлау 
салаларындағы мүмкіндіктер . 
4. Әрбір Қатысушы – мемлекет осы 
ереженің талаптарын қолдану кезінде 
адам саудасының құрбандарының 
жасын, жынысын әрі ерекше түрдегі– 
соның ішінде балалардың 
қажеттіліктерін, ішінара лайықты 
баспана, білім беру және күтімге 
қатысты – қажеттіліктерін есепке алады.  
5. Әрбір Қатысушы – мемлекет адам 
саудасының құрбандарының – мұндай 
құрбандар оның территориясының 
аумағында болған мерзімде  – тәни 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
ұмтылады.  
6. Әрбір Қатысушы – мемлекет өзінің 
ішкі құқықтық жүйесінің адам 
саудасының құрбандарына өздеріне 
келген зиянның орнын толтыру үшін 
өтемақы алуларына мүмкіндік беретін 
шараларды қарастыруын қамтамасыз 
етеді.» 
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Заңсыз елге әкелінген мигранттардың 
адам құқықтары мен қадір – қасиеті 
олардың иммиграциялық мәртебесіне 
тәуелсіз түрде оларды ұстап, 
ұқсастыратын, қамап ұстайтын,елден 
кетіретін және тиісті жайттарда оларға 
баспана беретін тұлғалар тарабынан  
қорғалуы және басым мәнге ие нәрсе 
ретінде қарастырылуы қажет.  

Мемлекеттер заңсыз мигранттарды 
қамауда ұстай алады не елден қуып 
жібере алады (егер олар босқындар 
болмаса әрі елден кетіруден азапталу 
немесе қадір‐қасиетін қорлайтындай 
адамшылыққа жатпайтын қатыгездік 
жолмен жәбірлеу немесе жазалауға 
тыйым салудың салдары болып 
табылатын басқа адам құқықтары арқылы 
қорғалмаған болса), дегенмен, олар мұны 
адам құқықтарына құрмет көрсете әрі 
мигранттардың қауіпсіздігі мен адами 
қадір – қасиетін сақтауға қолдау көрсете 
отырып іс жүзіне асыруы тиіс.  
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Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы Конвенциясын толықтыратын 

құрылық, теңіз және әуе бойынша 
мигранттарды заңсыз елге әкелуге 

қарсы Хаттама  
( 2000 жылдың 15 қарашасында  Бас 

Ассамблеяның  55/25 резолюциясымен 
қабылданған) 

 
16 – бап.  Қорғау мен көмек беру 
шаралары. 
«1. Әрбір Қатысушы – мемлекет бұл 
Хаттаманың 6 – бабында көрсетілген іс 
– әрекеттердің нысанына айналған 
тұлғалардың құқықтарын – 
халықаралық құқықтың нормаларында 
көзделгендей бұл құқықтардың 
қолданыла алу шеңберінде, соның 
ішінде өмір сүру  құқығын әрі 
азапталуға немесе қадір‐қасиетін 
қорлайтындай адамшылыққа 
жатпайтын қатыгездік жолмен 
жәбірленуге, немесе жазалануға тиісті 
болмау құқығын – сақтау және қорғау 
үшін бұл Хаттаманы іс жүзіне асыру 
барысында, өзінің халықаралық құқық 
жөніндегі міндеткерліктеріне сай, 
барлық шараларды – соның ішінде егер 
қажет болса, заңнама саласында – 
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қолданады.        
 2. Әрбір Қатысушы – мемлекет 
олардың бұл Хаттаманың 6 – бабында 
көрсетілген іс – әрекеттердің нысанына 
айналулары себепті мигранттарды  – 
жекелеген тұлғалар немесе топтар 
тарабынан олар ұшырауы мүмкін 
күштеуден – тиісті түрде қорғау 
жөніндегі  лайықты шараларды. 
3. Әрбір Қатысушы – мемлекет 
олардың бұл Хаттаманың 6 – бабында 
көрсетілген іс – әрекеттердің нысанына 
айналулары себепті өмірі не 
қауіпсіздігіне қатер төніп тұрған 
мигранттарға лайықты түрде көмек 
береді…» 

 

  
Полиция мен азаматтық қоғам 

арасындағы тығыз ынтымақтастық адам 
саудасының алдын алу, құрбандарды дер 
кезінде анықтау және оларды тиісті 
қызметтерге қайта бағыттау үшін 
маңызды мәнге ие. Аталған 

Полиция мен азаматтық қоғамның  
адам саудасының алдын алу мен 

оны тыю жөніндегі жұмыстағы 
серіктестігі  
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ынтымақтастық адам саудасы туралы 
ақпарат алмасу, адам саудасына қарсы 
бағытталған арнайы ақпараттық – ағарту 
жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланыла 
алады және т.б.  

Оның үстіне, көмектің көптеген 
түрлерін (соның ішінде психологиялық) 
үкіметтік емес ұйымдар құқық қорғау және 
мемлекеттік құрылымдарға қарағанда 
әлдеқайда  жақсырақ береді. Құқық қорғау 
органдарының ҮЕҰ – мен 
ынтымақтастығы қандай да болмасын бір 
тергеуші не басшының «ізгі ниетінің» 
салдары болмауы тиіс, ол  тиісті жолмен 
заңдастырылып, қарастырылып  отырған 
іс  жөніндегі тергеу – процессуалдық іс – 
әрекет үшін жауапты құзыретті адамдарға 
міндеттелуі керек 
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1. Адам саудасымен күрес мәселелері 

жөніндегі әдістемелік құралдар жинағы. 
БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі 
басқармасы, Нью-Йорк, 2008ж. 

2. Адам саудасымен күрес мәселелері 
жөніндегі әдістемелік құралдар 
жиынтығы. БҰҰ Есірткі және қылмыс 
жөніндегі басқармасы, Нью-Йорк, 
2007ж. 

3. ЕҚЫҰ аймағындағы қанау мен адам 
саудасының құрбандарына өтемақы 
беру, ЕҚЫҰ ДМАҚБ, Варшава, 2009ж.  

4. Еуропадағы адам саудасының бала – 
құрбандарының құқықтарын қорғау 
жөніндегі анықтамалық, ЮНИСЕФ, 
Женева, 2006ж.  

5. Алғашқы жәрдем көрсету жөніндегі оқу 
құралы. Оқиғаларға қатысты бірінші 
болып жауап шара қолданатын құқық 
қорғау орындарының қызметкерлерінің 
пайдалануына арналған. .  

 

ҚОСЫМША МӘЛІМЕТ  
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Қазақстан Республикасында адам 
саудасының құрбандарына көмек 

беретін ұйымдар 
 
№  Ұйымдар атауы 

Байланысу 
деректері 
 

1 
 ҚБ “Мейірім” Ақтау қ., тел: +7 

7292 609940 

2 «Мегаполис» 
 

Атырау қ.,, тел: +7 
7122 456337 

3 
“Үміт әйелдерге 
қолдау көрсету 
орталығы” 

Ақтөбе қ.,, тел: +7 
7132 551655 

4 “Родник” ҚБ 
 

Алматы қ.,, тел: +7 
727 3961938 

5 “Қорғау- Астана” 
 

Астана қ.,, тел: +7 
7172 373716 

6 “ГИАЦ” 
 

Қарағанды қ.,, тел: 
+7 7212333057 

7 “Феминистік лига” 
 

Көкшетау қ.,, тел: 
+7 7162 262784 

8 

«Жыныстық және 
өнімділік   амандық-
саулығы жөніндегі 
Қазақстандық 
қауымдастық 
(ҚЖӨА)» ҚБ 
Қостанай бөлімшесі 

Қостанай қ.,, тел: 
+7 7142 532235 
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9 

“Әйел – шағын 
кәсіпкерлер 
қоғамы” 
 

Қызылорда қ.,, тел: 
+7 7242 278316 

10 
“Әйелдерге қолдау 
көрсету орталығы ” 
 

Петропавл қ.,, тел: 
+7 7152 529886 

11 
“Аймақтық 
әйелдерге қолдау 
көрсету орталығы” 

Талдықорған қ.,, 
тел: +7 7282 
241778 

12 “ Болашақ ” 
 

қ. Тараз, тел: +7 
7262 501066 

13 
“Аймақтық 
әйелдерге қолдау 
көрсету орталығы ” 

Орал қ.,, тел: +7 
7112 503488 

14 “Феникс” 
 

Өскемен қ., тел: +7 
7232 522942 

15 “Сана Сезiм” ӘБҚО 
ҚБ 

Шымкент қ., тел: +7 
7252 551 200, 
551 300 

16 

Қазақстанның 
дағдарыстық 
орталықтарының 
одағы 

1 16 16, 8 8000 
8000 15 

 
 
 
 




