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КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының Конституциясында біздің мемлекетіміздің 
ең жоғары құндылықтары ретінде адам, оның өмірі, құқықтары мен 
бос тандықтары көрсетілген (1 баптың 1 тармағы). 

Адамның құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерін сақтау 
мақсатында Конституцияда әркімнің білікті заң көмегін алу құқығы 
бекітілген (13 баптың 3 тармағы). 

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі өз қаулыларында 
Конституция адвокаттарға жеке және заңды тұлғаларға білікті заң 
көмегін көрсету бойынша, ал мемлекетке әрбір адамның осындай 
 көмекке конституциялық құқығын қамтамасыз ету бойынша ерекше 
міндет жүктейтінін бірнеше рет атап өтті. Жеке және заңды тұлғаларға 
білікті заң көмегін көрсетудің конституциялық-құқықтық парыз негізінен 
адвокаттардың міндеті болып табылады (1999 ж. 2 шілдедегі №12/2 қаулы, 
2009 жылғы 20 тамыздағы №5 Нормативтік қаулы).

Үш онжылдықтың ішінде қазақстандық адвокатура өзінің миссиясын 
оның толық маңыздылығын түсіне отырып жүзеге асыруда. Алайда, осы 
кезге дейін адвокаттардың мәселелері мемлекет назарынан шет қалып 
отыр.

Мемлекет басшысы адвокаттардың қызметін өзгертуге қатысты 
нұсқауларды жариялағаннан кейін жағдай өзгере бастады.

Мәселен Президент 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына 
Жолдауында прокурор мен адвокаттың теңдігін қамтамасыз ету 
қажеттілігін атап өтті.

2021 жылғы 25 ақпандағы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында 
Президент «күшті және тәуелсіз адвокатурасыз құқықтық мемлекет құру 
мүмкін емес» деген болатын.

Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына 
Жолдауында «азаматтардың құқығын қорғағанда құқық қорғаушылардың, 
соның ішінде адвокаттардың құқығы туралы ұмытпаған жөн. Олардың 
қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жұмысына кедергі келтіретін 
заңсыз әрекеттердің жолын кесу қажет» – деді.

Адвокатура Президент айтып өткен бағдарламалық нұсқауларды 
үлкен үмітпен қабылдады, өйткені заңдарда бекітілген адвокаттардың 
құқықтары мен адвокаттық қызмет кепілдіктерінің көлемі бүгінгі күні 
жеткіліксіз. Сонымен қатар, қолданыстағы нормалар толық жұмыс 
істемейді және қорғаушылар іс жүзінде өздерінің кәсіби қызметіне 
кедергі келтіретін жағдайлармен әрдайым кездесіп отырады.
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Адвокаттар, судьялар, прокурорлар, тергеушілер мен анықтаушылар 
бір мамандықтың өкілдері – заңгер және олар құқыққа қызмет ету 
жалпы миссиясын жүзеге асырады. Сонымен бірге, бұл мәртебелерде 
тепе-теңдіктің бұзылуының айқын көрінісі бар, бұл бүкіл құқықтық жүйенің 
әрекетсіздігіне әкеледі. Бұдан бөлек, мемлекеттік органдар тарапынан 
адвокаттық қызмет кепілдіктерін бұзу заң мамандығының барлық өкілдері 
үшін ортақ құндылықтардың бұрмалануына әкеп соғады. Қолжетімді 
ақпаратты талдау нәтижелері бойынша Қазақстан тәуелсіздік алғаннан 
бастап бүгінгі күнге дейін адвокаттардың құқықтарын және адвокаттық 
қызмет кепілдіктерін бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартуға 
қатысты бірде-бір жағдай болмағанын көруге болады. Адвокаттардың 
заңды қызметіне кедергі келтіргені үшін қылмыстық жауапкершілікке 
тарту туралы қолданыстағы норма жұмыс істемейді.

Республикалық адвокаттар алқасы мен аймақтық алқалар адвокатураның 
жағдайын іштен жақсарту үшін мүмкіндігінше бірлесіп күш салуда. Бұл 
жерде басты мәселелерді шешу орталық мемлекеттік органдармен тығыз 
ынтымақтастық және табысты өзара іс-қимыл жасау кезінде ғана мүмкін 
болатыны анық.

Адвокатура өзінің өзекті проблемалары бойынша тиісті инстанцияларға 
бірнеше рет жүгінді. Сонымен қатар, мемлекеттік аппарат өкілдерінің 
қатысуымен кездесулер өткізілді, проблемалар Президент жанындағы 
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның отырыстарында, сондай-ақ 
Парламент депутаттарының алдында айтылды. Осындай кездесулердің 
қорытындысы бойынша адвокатура ұйымдары үшін де, мүдделі 
министрліктер мен ведомстволар үшін де ұсынымдар әзірленді.

Адвокатура өз проблемаларын жүйелі негізде шешуге қосымша күш 
салуда – 50-ге жуық өкіл мемлекеттік органдар жанындағы жұмыс 
топтарына, қоғамдық кеңестерге, комиссияларға және өзге де 
құрылымдарға енгізілді.

Алайда, Президенттің бағдарламалық нұсқауларына, Адам құқықтары 
жөніндегі комиссия мен Мәжіліс депутаттары әзірлеген ұсынымдарға 
қарамастан, адвокат мәртебесін арттыру процесі жеткілікті қарқында 
жүзеге аспай, бюрократиялық сипаттағы кедергілер еңсерілмей отыр.

Айқын мысал ретінде заңнамалық процесс шеңберіндегі жұмысты алуға 
болады. Заң шығару процесі барлық мүдделі тараптардың пікірлерін 
ескеруді көздейтіні белгілі. Алайда, адвокатура бірқатар құқық қорғау 
органдары қарсылық білдіретін жалғыз кәсіби құқық қорғау институты. 
Одан бөлек мемлекеттік органдардың көзқарасы ортақ векторды 
ұстайтыны да белгілі. Осыған байланысты адвокатураның пікіріне 
ведомстволық мүдделерді қорғайтын мемлекеттік органдардың ұқсас 
ұстанымдарының жиынтығы қарсы тұратын жағдайлар аз емес. 
Нәтижесінде адвокатураның пікірі ескерілмейді. Бұл жерде мемлекеттік 
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органдар адвокаттың ерекше мәртебеге, құқықтар мен кепілдіктерге ие 
екенін, сонымен қатар қоғамдық-құқықтық функцияны орындайтын құқық 
саласының арнайы субъектісі екенін назарға алмайды. Адвокаттарға 
қосымша құқықтар мен кепілдіктер беру туралы адвокатура мәселе 
көтеретін болса, ондай ұсыныстарды мемлекеттік органдар көбінесе 
қабылдамай, олар адвокаттың ерекше мәртебесін ескермей оны 
қарапайым азаматтармен теңестіреді.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесінің кемшілігі, мамандыққа кіру 
мен шығуды мемлекет тарапынан шамадан тыс бақылау, адвокаттарға 
деген әділетсіз көзқарас және сол сияқты өзге де маңызды проблемалар 
жетерлік, оларды шешуді кейінге қалдыруға болмайды.

Қалыптасып отырған жағдайға себептің бірі, ол адвокатураны дамыту 
жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясаттың болмауы.

2018 жылғы 5 шілдедегі № 176-VІ ҚРЗ «Адвокаттық қызмет және заң көмегі 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 21 бабына сәйкес заң 
көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын 
Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды. Алайда мемлекет 
тиісті құжатты әлі қабылдаған жоқ. Қазақстан Республикасының құқықтық 
саясатын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы өз кезегінде 
адвокатураны дамыту бойынша қандай да бір ұсыныстарды қамтымайды.

Соның салдарынан, қазіргі уақытта адвокатураға және оның даму 
болашағына қатысты мемлекеттің нақты көзқарасы жоқ.

Осыған байланысты Республикалық адвокаттар алқасы өзінің 
бастамасымен «Жаңа Қазақстан – жаңа адвокатура» қазақстандық 
адвокатураны дамытудың 2022-2025 жылдарға арналған 
тұжырымдамасын әзірледі. Бұл тұжырымдаманың міндеті адвокаттар 
қауымдастығын мемлекетпен диалогқа шақыру болып табылады.

Адвокаттар қауымдастығы осындай шақыруды және тұжырымдама 
негізінде дайындалған заң жобасын мемлекет қабылдайды деп 
үміттенеді, бұл құқықтық мемлекеттің негізгі институттарының бірін 
дұрыс дамытуға мүмкіндік береді.

Осы ұлттық баяндама алғаш рет дайындалып отыр. Бұл жерде 
адвокатураның қазіргі жағдайы, оның өзекті проблемалары және оның 
алдында тұрған қиындықтары көрсетілген.

Осылайша, адвокаттар мемлекеттік билік пен жұртшылық өкілдеріне 
адвокаттар жылдар бойы күресіп келе жатқан ең өткір және толғандыратын 
проблемаларды жеткізуге тырысады.

Адвокатура өзінің дауысының естілетініне және мемлекет адвокаттың 
құқықтық мәртебесін арттыру үшін пәрменді шаралар қабылдайтынына 
үміт артады.
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Мемлекетіміздің азаматтарының құқықтары, бостандықтары мен 
мүдделері қорғаушылардың құқықтары мен олардың қызметінің 
кепілдіктері толық көлемде сақталған жағдайда, сондай-ақ мемлекеттің 
адвокатура мәселелерін шешуге мүдделілігі болған жағдайда ғана 
қорғалады.
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I БӨЛІМ. 

АДВОКАТУРА ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

1. АДВОКАТТАРДЫҢ САНЫ

2022 жылдың соңына сай жағдай бойынша Қазақстан Республикасындағы 
адвокаттардың жалпы саны 5 915 адвокатты құрады.

Өткен жылы адвокаттар саны 360 қорғаушыға өсті. 

Жалпы, адвокаттар санының жыл сайын арту үрдісі байқалады:

Халық санының жыл сайынғы өсуін ескере отырып, адвокаттар саны осы 
көрсеткішке пропорционалды түрде өсуде деп болжауға болады:

ЖЫЛДАР БОЙЫНША АДВОКАТТАР САНЫ

ҚР ХАЛЫҚ САНЫ МЕН АДВОКАТТАРДЫҢ ЖАЛПЫ 
САНЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ

2022 жылдағы адвокатураның жай-күйі мен азаматтардың құқықтары және 
бостандықтарын қорғау бойынша адвокаттардың қызметі туралы  

Ұлттық баяндама 
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I бөлім.  
Адвокатура жай-күйі туралы жалпы ақпарат  
1. Адвокаттардың саны 

2022 жылдың соңына сай жағдай бойынша Қазақстан 
Республикасындағы адвокаттардың жалпы саны 5 915 адвокатты құрады. 

Өткен жылы адвокаттар саны 360 қорғаушыға өсті.  
Жалпы, адвокаттар санының жыл сайын арту үрдісі байқалады: 

 
 

Халық санының жыл сайынғы өсуін ескере отырып, адвокаттар саны 
осы көрсеткішке пропорционалды түрде өсуде деп болжауға болады: 
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Жылдар бойынша адвокаттар саны

2022 жылдағы адвокатураның жай-күйі мен азаматтардың құқықтары және 
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Алайда, егер 2012 жылы бір адвокатқа 3,9 мың адам келсе, 2022 жылы 

бұл көрсеткіш 3,3 мың адамға тең.  
Осылайша, жалпы алғанда, адвокаттар санының өсу қарқыны халықтың 

жалпы өсу қарқынынан жоғары.  
Бұл азаматтардың құқықтарын қорғау үшін білікті заң көмегін көрсету 

қажеттілігі бар екенін және осыған байланысты адвокат мамандығы сұранысқа 
ие екенін көрсетеді.  
 

Адвокаттардың жартысынан көбі қызметті жеке-дара жүзеге асырады: 

 
 
Адвокаттардың көпшілігі ер адамдар: 

16 673
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ҚР халық саны мен адвокаттардың жалпы 
санының арақатынасы

Халық (мың) Адвокаттар

2312
Заң 

консультацияларында
39%

497
Адвокаттық кеңселерде

8%

3106
қызметті жеке-дара 
жүзеге асыратындар

53%

Адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары
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Алайда, егер 2012 жылы бір адвокатқа 3,9 мың адам келсе, 2022 жылы 
бұл көрсеткіш 3,3 мың адамға тең. 

Осылайша, жалпы алғанда, адвокаттар санының өсу қарқыны халықтың 
жалпы өсу қарқынынан жоғары. 

Бұл азаматтардың құқықтарын қорғау үшін білікті заң көмегін көрсету 
қажеттілігі бар екенін және осыған байланысты адвокат мамандығы 
сұранысқа ие екенін көрсетеді. 

Адвокаттардың жартысынан көбі қызметті жеке-дара жүзеге асырады:

 

Адвокаттардың көпшілігі ер адамдар:

 

АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ НЫСАНДАРЫ

АДВОКАТУРАДАҒЫ ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ САНЫ
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Алайда, егер 2012 жылы бір адвокатқа 3,9 мың адам келсе, 2022 жылы 

бұл көрсеткіш 3,3 мың адамға тең.  
Осылайша, жалпы алғанда, адвокаттар санының өсу қарқыны халықтың 
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Бұл азаматтардың құқықтарын қорғау үшін білікті заң көмегін көрсету 

қажеттілігі бар екенін және осыған байланысты адвокат мамандығы сұранысқа 
ие екенін көрсетеді.  
 

Адвокаттардың жартысынан көбі қызметті жеке-дара жүзеге асырады: 
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Адвокаттарды жас ерекшеліктеріне қарай бөлу мынаны көрсетеді: 

 
 
 
Адвокаттардың жартысынан көбі 5 жылдан 20 жылға дейін тәжірибесі 

бар кәсіби маман: 

3682
Ерлер
62%

2233
Әйелдер

38%

Адвокатурадағы ерлер мен әйелдердің саны

225
30 жасқа дейін; 4%

4847
30 жастан 

зейнеткерлік жасқа 
дейін; 
82%

843
Зейнеткерлік жасқа 

жеткендер; 14%

Жас ерекшелігі бойынша бөлу
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Адвокаттарды жас ерекшеліктеріне қарай бөлу келесіні көрсетеді:

 

Адвокаттардың жартысынан көбі 5 жылдан 20 жылға дейін тәжірибесі 
бар кәсіби маман:

 

ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІ БОЙЫНША БӨЛУ

АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ӨТІЛІ БОЙЫНША БӨЛУ

2022 жылдағы адвокатураның жай-күйі мен азаматтардың құқықтары және 
бостандықтарын қорғау бойынша адвокаттардың қызметі туралы  
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Адвокаттарды жас ерекшеліктеріне қарай бөлу мынаны көрсетеді: 

 
 
 
Адвокаттардың жартысынан көбі 5 жылдан 20 жылға дейін тәжірибесі 
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Адвокаттардың басым көпшілігі қалаларда заң көмегін көрсетуге 

қатысады: 

 
 

Аймақтар бойынша адвокаттар саны келесідей: 

2038
5 жылға дейін қоса 

алғанда
34%

3192
5 жылдан 20 
жылға дейін

685
20 жылдан астам

12%

Адвокаттық қызмет өтілі бойынша бөлу

601
Қалаларда; 90%

5 314
Ауылдық жерлерде; 

10%

Аумақтық белгісі бойынша бөлу



2022 ЖЫЛДАҒЫ АДВОКАТУРАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН 
ҚОРҒАУ БОЙЫНША АДВОКАТТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА 

13

2022 жылдағы адвокатураның жай-күйі мен азаматтардың құқықтары және 
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Адвокаттардың басым көпшілігі қалаларда заң көмегін көрсетуге 

қатысады: 

 
 

Аймақтар бойынша адвокаттар саны келесідей: 

2038
5 жылға дейін қоса 

алғанда
34%

3192
5 жылдан 20 
жылға дейін

685
20 жылдан астам

12%

Адвокаттық қызмет өтілі бойынша бөлу

601
Қалаларда; 90%

5 314
Ауылдық жерлерде; 

10%

Аумақтық белгісі бойынша бөлу

Адвокаттардың басым көпшілігі қалаларда заң көмегін көрсетуге 
қатысады:

 

Аймақтар бойынша адвокаттар саны келесідей:

Мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесінде (МКБЗК) 2278 адвокат 
қатысады, бұл жалпы санның 39% құрайды1. 

АУМАҚТЫҚ БЕЛГІСІ БОЙЫНША БӨЛУ

АЙМАҚТЫҚ АДВОКАТТАР АЛҚАЛАРЫ

1МКБЗК жүйесі туралы толығырақ осы баяндаманың «Көрсетілетін заң көмегінің сапасы» 
бөлімінде көрсетілген.

2022 жылдағы адвокатураның жай-күйі мен азаматтардың құқықтары және 
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Мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесінде (МКБЗК) 2278 адвокат 
қатысады, бұл жалпы санның 39% құрайды1.  
 

2. Көрсетілген заң көмегі бойынша статистика  
2022 жылы адвокаттар заң көмегін көрсеткен жеке тұлғалардың жалпы 

саны 347 901 адамды құрайды. 
Оның ішінде 241 806 ер адам, 90 175 әйел, 9 617 кәмелетке толмаған,  

6 303 шетелдік және азаматтығы жоқ адамдар. 
 

                                                 
1 МКБЗК жүйесі туралы толығырақ осы баяндаманың «Көрсетілетін заң көмегінің сапасы» бөлімінде 
көрсетілген.  
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2. КӨРСЕТІЛГЕН ЗАҢ КӨМЕГІ БОЙЫНША СТАТИСТИКА 

2022 жылы адвокаттар заң көмегін көрсеткен жеке тұлғалардың жалпы 
саны 347 901 адамды құрайды.

Оның ішінде 241 806 ер адам, 90 175 әйел, 9 617 кәмелетке толмаған, 
6 303 шетелдік және азаматтығы жоқ адамдар.

 

Көрсетілген көмек түрлері бойынша (мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін қоспағанда) келесі жағдай байқалады:

 

Сотқа дейінгі процесті қоса алғанда, құқықтары қылмыстық процесте 
қорғалуы тиіс азаматтарға көрсетілетін адвокаттардың заң көмегі аса 
сұранысқа ие.
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АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КЕПІЛДІКТЕРІН САҚТАУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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  II БӨЛІМ. 
АДВОКАТТАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰҚЫҚТАРЫН 

ЖӘНЕ АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ КЕПІЛДІКТЕРІН 
САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қылмыстық істер бойынша кәсіби қорғауды тек адвокаттар жүзеге 
асырады. Бұл ретте олар көрсететін заң көмегінің сапасы адвокаттың 
қандай құқықтарға ие болуына, оның өз қызметіне заңсыз араласудан 
қаншалықты қорғалғанына, оның қандай кепілдіктері бар екеніне, 
адвокаттық қызметке кедергі келтіргені үшін жазаның бұлтартпаушылық 
қағидаты қамтамасыз етілгеніне тікелей байланысты.

Құқықтар мен кепілдіктер көбінесе «Адвокаттық қызмет және заң 
көмегі туралы» ҚР Заңымен (бұдан әрі – Адвокаттық қызмет туралы 
заң), қылмыстық-процестік және азаматтық процестік кодекстерімен 
белгіленген.

Алайда, осындай нормалардың бір бөлігі декларативті болып табылса, 
едәуір бөлігі мүлдем жұмыс істемейді, сонымен бірге адвокаттардың 
құқықтары мен қорғаушылардың кепілдіктерін заңнамалық түрде кеңейту 
қажеттілігі бар екені анық болып табылады.

Жоғарыда келтірілген себептерді ескерсек, іс жүзінде бұзушыларды 
жауапкершілікке тарту мүмкін емес.

Адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін 
көрсету жөніндегі адвокаттардың заңды қызметіне кедергі келтіргені 
үшін қылмыстық жауаптылық көзделген (ҚР Қылмыстық кодексінің 435-
бабы).

Алайда, шағымдар, соның ішінде құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдар үнемі тиісті органдарға 
жіберілетініне қарамастан, қолда бар деректерді талдау нәтижесінде 
30 жыл ішінде адвокаттық қызметке кедергі келтіргені үшін қылмыстық 
жауапкершілікке тартудың бірде-бір жағдайы болмағаны белгілі болды.

Осылайша, адвокаттардың қызметіне кедергі келтіргені үшін 
қолданылатын елеулі жазаның жоқтығын байқауға болады. 

Төменде ең өрескел бұзушылықтардың мысалдары келтірілген.
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1. АДВОКАТТАРДЫ ӨЗІНІҢ ҚОРҒАУЫНДАҒЫ АДАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ 
ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ЖІБЕРМЕУ 

Келтірілген мысалдарда келесі нормалардың бұзылуы бар:

Конституцияның 13 бабының 3 тармағы:

- әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда көзделген 
реттерде заң көмегі тегін көрсетіледі.

Конституцияның 16 бабының 3 тармағы:

- ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбір 
адам сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап 
адвокаттың (қорғаушының) көмегін пайдалануға құқылы.

Қылмыстық-процестік кодексiнің 70 бабының 2 тармағының 
3-тармақшасы: 

- қорғаушы күдіктіден, айыпталушыдан жауап алуға, сондай-ақ 
олардың қатысуымен өзге де тергеу әрекеттеріне және процестік 
әрекеттерге, оның ішінде қарап-тексеруге, тінтуге қатысуға құқылы.

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 35 бабының 7 тармағы: 

- қылмыстық қудалау органдары, олардың лауазымды адамдары 
процестік заңда көзделген жағдайларда, адвокатты оның тергеу 
және өзге де процестік әрекеттерге адвокатпен келiсiлген мерзiмде 
қатысуы қажет екені туралы хабардар етуге мiндеттi.

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 35 бабының 6 тармағы:

- адвокаттық қызметті жүзеге асыру кезінде адвокаттың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету құқығына заңда белгіленген тәртіппен кепілдік 
беріледі.

1. Қорғауындағы адамның тұрғылықты жерін тінту үшін кедергілер  
(1-ші мысал):

2022 жылғы наурызда Алматы қалалық алқасының мүшесі болып 
табылатын адвокат У. Республикалық адвокаттар алқасына адвокат 
ретінде өзінің қорғауындағы адамның тұрғылықты жеріне тінту 
жүргізуге қатысуына дене күшін қолдана отырып жол бермеу жөнінде 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (бұдан әрі-СЖҚІА) 
қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне шағымданды. СЖҚІА қызметкерлерінің 
аталған әрекеттері бейнебақылау камераларымен тіркелген.  Адвокат 
өзінің адвокаттық куәлігін және қорғау туралы хабарламаны ұсынғанын, 
ал оның атына жағымсыз сөздер айтылғанын атап көрсетті.
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Республикалық адвокаттар алқасы барлық мән-жайларды зерделеп, 
СЖҚІА қызметкерлері тарапынан бұзушылықтар орын алды деген пікірге 
келеді. Осыған байланысты Бас прокуратураға өтініш жолданды.

Бұған жауап ретінде Бас прокуратура адвокаттың дәлелдері өз растауын 
таппағандықтан, ал қызметтік тексеру қорытындысы бойынша Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті қызметкерлерінің заңсыз 
әрекеттері анықталмағандықтан, прокуратура органдары тарапынан 
ден қою шараларын қабылдауға негіз жоқ деп хабарлады.

2. Қорғауындағы адамның тұрғылықты жерін тінту үшін кедергілер  
(2-ші мысал):

Адвокаттар В. және Ж. кәсіби құқықтарының бұзылуына байланысты 
Рес публикалық адвокаттар алқасына жүгінді. 

Адвокат В. Алматы қаласы Экономикалық тергеу департаментінің 
қызметкерлерімен тінту жүргізу кезінде К. азаматшаға заң көмегін 
көрсету туралы тапсырма қабылдады. Тінту К. балаларымен және сол 
күні ұсталған жұбайымен бірге тұратын пәтерде жүргізілді.

Адвокаттардан түскен ақпаратқа сәйкес, азаматша К. департамент 
қызметкерлеріне тінту оның адвокатының қатысуымен жүргізілуін 
қалайтыны туралы хабардар етті. Соған қарамастан, департамент 
қызметкері адвокат В.-ны тінту аяқталғанға дейін төрт сағат бойы пәтерге 
кіргізбеді.

Адвокат В. учаскелік инспекторды шақырып, бірақ ол келген кезде де 
пәтер есігі ашылмады.

Бұл бұзушылық туралы адвокат В. Алматы қаласының кезекші 
прокурорына және қадағалаушы прокурорға хабарлады, алайда ол 
жерден адвокаттың кәсіби қызметіне көмек көрсете алмайтындығы 
жөнінде кезекші прокурордың жауабын алды.

Тінту хаттамасының көшірмесін адвокат ала алмады.

Адвокат В. және азаматшаның жұбайының қорғаушысы болып 
табылатын адвокат Ж. Алматы қаласы Наурызбай ауданының полиция 
басқармасына Қылмыстық кодекстің тиісті бабы бойынша олардың 
заңды қызметіне кедергі келтірудің осы фактісін СДТБТ-да тіркеу туралы 
өтінішпен жүгінді.

Қазіргі уақытта өтініш номенклатуралық іске есептен шығарылды. 

Республикалық адвокаттар алқасы Бас прокуратураға, Ішкі істер 
министрлігіне, Қаржылық мониторинг агенттігіне, Экономикалық 
тергеу департаментіне және полиция департаментіне жүгінді. Хатта 
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прокурорлық ден қою шараларын қабылдау қажеттілігі туралы айтылды, 
сондай-ақ бұзушылықтарға жол берген қызметкерлерді жауапқа тарту 
туралы өтініш білдірілді.

Экономикалық тергеу департаментінің жауабына сәйкес ұсталған 
азаматтың жұбайы – азаматша К. – тергеушіге оның құқықтары мен 
мүдделерін қорғау мақсатында адвокаттар шақырылғанын мәлімдемеген. 
Тінту аяқталғаннан кейін азаматша К.-ден жүргізілген тергеу әрекеті 
бойынша шағымдар мен ескертулер түскен жоқ. Сондай-ақ, адвокат 
В. адвокат куәлігін және азамат К.-ны қорғау туралы хабарлама тінту 
жүргізілгеннен кейін бергені көрсетілген.

Жалпы, Экономикалық тергеу департаменті заңдарды бұзуға және 
адвокаттардың заңды қызметіне кедергі жасауға жол берілмеді деп 
санайды.

Бас прокуратураның жауабына сәйкес қадағалаушы прокурор 
қылмыстық-процестік заңнама талаптарын, оның ішінде тұрғылықты 
жері бойынша тінту жүргізу кезінде қорғау құқығын бұзушылықтарды 
анықтаған жоқ.

Қылмыстық-процестік кодексi қорғаушының күдіктіге, айыпталушыға 
қатысты тергеу әрекеттеріне қатысуға құқылы екенін белгілейді. 
Азаматша К. тек күдіктінің жұбайы бола отырып, аталған санаттағы 
адамдарға жатпайды.

Алайда Конституцияда оның білікті заң көмегін алу құқығы бекітілген. 
Конституцияның 39-бабы заңдармен шектелмейтін құқықтардың тізімін 
белгілейді. Мұндай құқықтардың қатарына білікті заң көмегін алу құқығы 
жатады – бұл құқық абсолютті болып табылады және ешқандай 
жағдайда шектелмейді.

3. Адвокатты сотқа қатысудан шеттету

Ұсталған азамат П.-ны қорғаған адвокат К. Бас прокуратураның 
жедел-тергеу тобының және тергеу сотының әрекеттері нәтижесінде 
ол сотта қорғауындағы адамның бұлтартпау шарасын таңдау кезінде 
қорғаудан заңсыз шеттетілгенін хабарлады.

12 қаңтарда адвокат К.-ның қатысуымен оның қорғауындағы адамнан 
жауап алынды.  Танысу үшін адвокатқа ұстап алу хаттамасы берілді. 
Сонымен қатар, адвокат К. жедел-тергеу тобына өзінің телефон нөмірін 
көрсете отырып, қорғауды жүргiзу туралы тапсырманы қабылдау туралы 
хабарлама берді.

Сол күні адвокат жедел-тергеу тобы басшысына азамат П. бойынша 
қылмыс құрамының жоқтығы үшін қылмыстық қудалауды тоқтату туралы 
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өтінішхат жолдады, ол eGov.kz жүйесіне сәйкес келесі күні 13 қаңтарда 
орындауға берілді.

Осылайша, жедел-тергеу тобы басшысы 2022 жылғы 14 қаңтарда сот 
отырысы басталғанға дейін адвокат К. осы қылмыстық іс бойынша 
азамат П. қорғаушысы болғанын білді.

Алайда, сот бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішхатты 
қараған кезде басқа адвокат тағайындалды. Адвокат К. осы сот 
отырысының уақыты мен орны туралы хабардар етілмеді.

Адвокат К. қалалық сотқа жеке шағыммен жүгінді, сонымен қатар қала 
прокурорына шағым жолдады. 

Алматы қалалық сотының сот алқасының қаулысымен жеке шағымды 
қанағаттандырудан бас тартылды. 

Алматы қаласы прокуроры орынбасарының қаулысына сәйкес, сотта 
бұлтартпау шарасын санкциялауды қарау кезінде, сондай-ақ жедел-тергеу 
тобы басшысына қатысты прокурорлық тексеру жүргізу және жауапқа 
тарту жөнінде шаралар қабылдау кезінде заңды бұзу фактісі бойынша 
прокурорлық ден қою шараларын қолдануға негіз жоқ делінген.

Адвокат К. прокурор орынбасарының қаулысына шағымданды, алайда 
Алматы қаласы прокурорының қаулысымен шағымды қанағаттандырудан 
бас тартылды.

4. Адвокатты ұрып-соғу фактісі

Адвокат қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікпен ұсталды.

Сот отырысында оған қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау 
шарасын таңдау кезінде адвокат оны Қызылорда қаласы полиция 
департаментінің қызметкерлері ұрып-соққанын мәлімдеді 

Қорғаушының айтуынша, полицейлер оның адвокат екенін білген, 
бұл ұрып-соғуға себеп болған, өйткені ол бұрын өз қызметін жүзеге 
асыру барысында азаматтардың құқықтарын қорғай отырып, полиция 
қызметкерлерінің әрекеттеріне көптеген шағымдар жазған.

Республикалық адвокаттар алқасы осы істе жергілікті құқық қорғау 
органдарының әрекетсіздігіне байланысты прокурорлық қадағалау 
қажеттілігі туралы Бас прокурордың атына жүгінді. Нәтижесінде азаптау 
фактісі бойынша қылмыстық іс СДТБТ-да тіркелді. Алайда, кейіннен 
адвокат процестік келісімге келді.
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5. Рентгенографиялық сканер арқылы адвокаттарды тексеру

Шығыс Қазақстан облысының адвокаттары Өскемен қаласындағы 
ҚР ІІМ ҚАЖК №73 мекемесінде қорғауындағы адамдарға барған кезде 
рентгенографиялық сканер арқылы тексеруден өтуге мәжбүр.

Мұндай сканер адамды әр өткен сайын сәулеленуге әкеледі. Бұны жүкті 
әйелдер мен балалардың мұндай тексеруден босатылуы растайды. 
Осыған байланысты адвокаттар рентген қондырғысынан өтуден бас 
тартып отыр, өйткені олар өз кәсіби қызметіне байланысты түзеу 
мекемелеріне үнемі барады.

Алайда, бас тартқан жағдайда, мекеме әкімшілігі адвокаттарды өзінің 
қорғауындағы адамдарға жібермейді, осылайша олардың заң көмегін, 
оның ішінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға қатысты 
конституциялық құқықтарын бұзып отыр.

Бұл ретте қорғаушылар жалпы тексеруден өтуден бас тартпайды, олар 
мұны баламалы тәсілдермен, соның ішінде металл детекторларды қолдана 
отырып жасауға дайын. Дегенмен, мекеме әкімшілігі рентгенографияны 
қолдануды талап етеді, адвокаттарды денсаулығына үнемі қауіп төндіруге 
мәжбүр етеді.

Осылайша, адвокаттың кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету құқығы бұзылады.

Аймақтық адвокаттар алқасы бұл мәселе бойынша №73 мекемеге 
жүгінді. Жауап ретінде мекеме қызметкерлерінің ұстанымын растайтын 
хат алынды – адвокаттар рентгенографиялық сканерден өтуге міндетті.

Адвокаттардың айтуынша, дәл осындай фактілер елдің басқа 
аймақтарында да бар.

2. АДВОКАТТАРДЫҢ ӨЗІНІҢ ҚОРҒАУЫНДАҒЫ АДАМДАРМЕН 
КЕЗДЕСУІНЕ КЕДЕРГІЛЕР 

Келтірілген мысалдарда келесі нормалардың бұзылуы бар:

Қылмыстық-процестік кодексiнің 64 бабының 9 тармағының 5) 
тармақшасы:

- күдікті таңдаған немесе тағайындалған қорғаушысымен, оның ішінде 
жауап алу басталғанға дейін оңаша және құпия кездесуге құқылы.

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 33 бабы 3 тармағының 
5 тармақшасы:

- адвокат iске қатысуға жiберiлген кезден бастап жолығулардың 
санын, ұзақтығын шектемей және мұндай жолығулардың құпиялығын 
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қамтамасыз ететiн жағдайларда өзi қорғайтын адаммен оңаша 
жолығып тұруға ие болуға құқылы.

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 35 бабының 4 тармағы:

- мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар адвокатқа өзi қорғайтын 
адаммен оңаша жолығудың құпиялылығын қамтамасыз ететін 
жағдайларда, осындай жолығулар беруден бас тартуға, сондай-ақ 
олардың саны мен ұзақтығын шектеуге құқылы емес.

1. Құпиялылықты сақтай отырып қорғауындағы адаммен кездесуді 
ұсынбау

Адвокат П. өзінің кәсіби қызметіне кедергі жасау фактісіне байланысты 
Республикалық адвокаттар алқасына жүгінді. Адвокат өз мәлімдемесінде 
қылмыстық іске қатысуға тапсырма қабылдағаннан кейін ол өзінің 
қорғауындағы К.-ны ұстап алу орнына келгенін атап өтті. Алайда Алматы 
қаласы Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері оның 
қылмыстық қудалау органынан жасырынып қалуы мүмкін екенін айтып, 
адвокатқа өз клиентімен құпия сөйлесуге жол беруден бас тартты. 
Адвокатқа қорғауындағы адам кісенмен бекітілген жедел қызметкердің 
қатысуымен сөйлесу ұсынылды. Құпиялылықтың жоқтығынан адвокат 
одан бас тартты.

Клиентті Экономикалық тергеу департаментінің ғимаратына, содан кейін 
Алматы қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына 
апарғаннан кейін де адвокат П. ұсталған адаммен сөйлесуге мүмкіндік 
алған жоқ. Құпия сөйлесу келесі күні ғана өтті.

Республикалық адвокаттар алқасы бірқатар мемлекеттік органдарға, 
оның ішінде Алматы қаласының Бас прокуратурасы мен Экономикалық 
тергеу департаментіне құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне 
қатысты шаралар қабылдау туралы өтінішпен жүгінді.

Бас прокуратураның жауабына сәйкес қадағалаушы прокурор 
қылмыстық-процестік заңнаманың талаптарын, оның ішінде К.-ны 
ұстап алу кезінде қорғау құқығын бұзушылықтарды анықтаған жоқ. 
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлеріне қатысты қызметтік 
тексеру жүргізілуде. 

Өз кезегінде, Алматы қаласының Экономикалық тергеу департаменті 
заңнаманы бұзу және адвокаттардың заңды қызметіне кедергі жасау 
жоқ деген пікірді ұстанады.
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2. Қорғауындағы адамға жібермеу

2022 жылдың шілдесінде К., Е. және С. адвокаттары ұстап алынған 
И. құқықтарын қорғауға кіргеннен кейін оны ұстап алу орнына 
Шымкент қаласының полиция департаментіне келді. Алайда, полиция 
департаментінің өз қауіпсіздігі басқармасының қызметкерлері 
адвокаттарды қорғауындағы адамға жібермеді, бұл смартфонның 
видеосына жазылған.

Адвокаттардан алынған мәліметтерге сәйкес, полиция департаменті өз 
қауіпсіздігі басқармасының басшысы уақытша ұстау изоляторына келіп, 
ұстап алынған И.-ды оған шығаруға нұсқау берген және ол орындалған. 
Бұл жерде полиция департаменті өз қауіпсіздігі басқармасының 
басшысының ұсталған адаммен сөйлесуі қорғаушының қатысуынсыз 
жүргізілген – бұл уақытта адвокат С. полиция департаменті аумағына 
кіре алмаған.

Адвокаттарды кіргізбеуге байланысты Қылмыстық кодекстің 435-
бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды, алайда кейіннен Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет оны тоқтатты.

Адвокаттар шағымды Шымкент қаласының прокуратурасына жіберуге 
ниетті, өйткені бірқатар тергеу әрекеттері жүргізілмеген.

3. Құқық қорғау органының адвокатты қорғауындағы адамға жіберуге 
жазбаша тыйым салуы

Адвокат А. тергеу изоляторында өзінің қорғауындағы адамға барған кезде 
оны Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің 
тергеу изоляторына Департаменттің келісімінсіз оған адвокаттарды 
жібермеу туралы қызметтік пайдалануға арналған құжат ретінде 
жіберілген хат негізінде клиентке жібермегенін хабарлады. 

Адвокат бұл туралы білгеннен кейін полицияға адвокаттың заңды 
қызметіне кедергі келтіретін фактіні СДТБТ-да тіркеу туралы өтінішпен 
жүгінуге шақырды. Полиция келгеннен кейін адвокат А. қорғауындағы 
адаммен кездесуге және тергеу изоляторының басшылығына көтерілуге 
шақырылды, ол жерде түсініспеушіліктер үшін кешірім сұралды. Адвокат 
тергеу органының хаттары тергеу изоляторына заңды күші жоқ екенін 
оның басшылығы мойындағанын айтады.

4. Адвокаттармен кездесу бөлмелерінде бейнекамералардың болуы

Тергеу изоляторларында қорғауындағы адамдармен құпия кездесулерді 
тіркейтін бейнекамералар орнатылған.
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Адвокат А. Бас прокуратураға №72 мекемеде орнатылған 
бейнекамераларға қатысты шағым жолдады, алайда ол Алматы 
қаласының ҚАЖД-не, яғни іс-әрекеттеріне шағым берілген органға 
қайта жолданды.

ҚАЖД жауабына сәйкес камераларды бөлшектеу мүмкін емес, өйткені 
2020 жылы ҚАЖ комитетінен тергеу кабинеттерінде бейнекамераларды 
орнатуды жалғастыру туралы нұсқау келіп түсті. Бұл ретте бұл ұстанымды 
Бас прокуратура қолдады.

Адвокат А. одан әрі шағымдану мақсатында бейнекамераларды орнатуға 
негіздеме беру үшін Бас прокуратураға сауал жолдады.

Республикалық адвокаттар алқасы бұл мәселені бірнеше рет, 
оның ішінде Республикалық адвокаттар алқасы мен ҚАЖ Комитеті 
арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандумға өзгерістер мен 
толықтыруларды талқылау шеңберінде көтерді. Алайда, осы уақытқа 
дейін бейнекамераларды бөлшектеу қажеттілігін бекітетін нормалар 
аталған меморандумға енгізілмеді.

Сондай-ақ, қолданыстағы меморандумның нормалары ҚАЖ мекемелері 
тарапынан толық көлемде сақталмайтынын атап өткен жөн. Осылайша, 
адвокаттарға сенбі күні сағат 12:00-ге дейін өз қорғауындағы адаммен 
жұмыс істеу үшін тергеу изоляторына кіруге рұқсат барлық аймақтарда 
беріліп отырған жоқ.

3. АДВОКАТТАРҒА ТАНЫСУ ҮШІН ІС МАТЕРИАЛДАРЫН БЕРМЕУ

Келтірілген мысалдарда келесі норманың бұзылуы бар:

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 33 бабы 3 тармағының 4) 
тармақшасы:

- адвокат процестік құжаттарды, тергеу және сот iстерiн 
қоса алғанда, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаға қатысты 
материалдармен танысуға және оларда қамтылған ақпаратты 
Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған кез 
келген тәсiлмен тіркеп алуға құқылы.

Азаптау бойынша тоқтатылған істердің материалдарын бермеу

Адвокаттар С. және А.-ға азаптау бойынша қылмыстық істердің 
материалдары танысу үшін берілмеген. Аталған істерді ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Департаменті тоқтатты.
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Адвокаттар өз сұрауларына бірнеше ай бойы істердің қала 
прокуратурасында, Бас прокуратурада және т.б. зерттеліп жатқаны 
туралы хаттар алуда.

Адвокаттарға танысу үшін ақпарат берілмеуіне байланысты Бас 
прокуратураға, қалалық прокуратураға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігіне шағым жасалды.

Бүгінгі таңда адвокат С.-ға көптеген өтініштерден кейін танысу үшін 
тоқтату туралы 15 істің ішінде 14 қаулы берілді. Олардың ешқайсысы 
бойынша материалдар берілмеген.

Адвокат А. төрт істің екеуіне ғана қол жеткізді. 

4. АДВОКАТТАРҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰПИЯЛАРҒА РҰҚСАТ БЕРУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ

Келтірілген мысалда келесі нормалардың бұзылуы бар:

Конституцияның 13 бабының 3 тармағы:

- Әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда көзделген 
реттерде заң көмегі тегін көрсетіледі.

 Адвокаттық қызмет туралы Заңның 33 бабы 3 тармағының 8) 
тармақшасы:

- адвокат егер бұл анықтау сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу 
кезiнде, сотта қорғауды немесе өкiлдiк етуді жүзеге асыру үшiн 
қажет болса, мемлекеттiк құпияларды құрайтын, сондай-ақ әскери, 
коммерциялық, қызметтiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
қамтитын ақпаратпен Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген тәртiппен танысуға құқылы.

 Адвокаттық қызмет туралы Заңның 45 бабының 3 тармағы:

- көмек сұрап өтініш жасаған тұлға, егер қорғалушы өзіне адвокат 
таңдамаса немесе таңдай алмаса, адвокаттың қатысуы міндетті 
қылмыстық істер бойынша адвокат қорғаушы ретінде тағайындалған 
жағдайларды қоспағанда, адвокат таңдауда еркін болады.

Мемлекеттік құпияларға рұқсат беруден бас тарту

Адвокаттан алынған мәліметтерге сәйкес, адвокат М. клиентпен 
келісімге келе отырып, оның мүдделерін қорғауға жіберілмеген. Оған 
сылтау ретінде келісім жасалған кезде мемлекеттік құпияларға рұқсаттың 
болмауы келтірілген.
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Алматы қаласының Әділет департаментіне рұқсат алуға жүгінгеннен кейін 
бір жарым ай өткен соң, анық емес мәліметтер берілді деген болжаммен 
бас тарту алынды. Бас тартуға қорғауындағы адамның өтініші бойынша 
шағым жасалмады.

Осылайша, белгіленген тәртіпке сәйкес уәкілетті органның адвокатқа 
ойдан шығарылған себеппен рұқсат беруден бас тарту мүмкіндігі 
кездеседі.

Рұқсатты ресімдеудің ұзақ мерзіміне байланысты адвокаттардың 
қорғауындағы адамдар көбінесе таңдалған адвокаттардың көмегінен бас 
тартуға және осындай рұқсаты бар қорғаушымен шарт жасасуға немесе 
тағайындау бойынша адвокат ұсынуға келісім беруге мәжбүр болады.

Осылайша, қылмыстық жауапкершілікке тартылған азамат сотқа дейінгі 
тергеудің маңызды кезеңдерінде (ұстап алу, жауап алу, бұлтартпау 
шараларын санкциялау және т.б.) қорғаушыны еркін таңдау құқығынан 
айырылады немесе айтарлықтай шектеледі, бұл кейіннен істің 
нәтижесіне теріс әсер етуі мүмкін.

Сондай-ақ мыналарға назар аудару керек. Қолданыстағы тәртіп 
адвокаттың мемлекеттік құпияларға рұқсат алу қажеттілігін көздейді, бұл 
ретте мұндай рұқсат тек бір нақты іс шеңберінде ғана қолданылады. 
Ал қылмыстық процестің кейбір өзге субъектілерінде әрбір іске рұқсат 
алу қажеттілігі жоқ, өйткені олар өздерінің лауазымдық өкілеттіктеріне 
байланысты Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге қол жеткізе 
алады.

5. АДВОКАТТАРҒА ҚАТЫСТЫ ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН 
ЖҮРГІЗУ 

Келтірілген мысалдарда келесі норманың бұзылуы бар:

Қылмыстық-процестік кодексiнің 232 бабының 8 тармағы:

- кәсіби көмекті жүзеге асыратын адвокаттар ауыр немесе аса ауыр 
қылмыс дайындап жатыр немесе жасады деп пайымдауға негіз 
болған жағдайларды қоспағанда, оларға қатысты жасырын тергеу 
әрекеттерін жүргізуге тыйым салынады. 

1. Сотқа дәлелдеме ретінде адвокаттың клиентпен сөйлесулерінің 
құпия жазбаларын ұсыну (1-ші мысал)

Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының мүшесінен алынған 
деректерге сәйкес, сотқа дейінгі тергеу кезеңінде құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері адвокат А.-ның өзінің қорғауындағы 
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адаммен құпиялық сөйлесулерін жасырын жазды. Бұдан әрі бұл жазбаларды 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет департаментінің тергеушісі бейнефонографиялық сараптамаға 
жіберді.

Содан кейін адвокат А. адвокатқа қатысты жасырын тергеу әрекеттерін 
заңсыз жүзеге асырғаны үшін облыстық прокуратураға шағым түсірді, 
бірақ шағымды қанағаттандырудан бас тартылды. Кейінірек адвокат А. 
шағымын тергеу соты қараусыз қайтарды.

Нәтижесінде адвокат белгісіз адам ретінде көрсетілген адвокат пен 
оның қорғауындағы адаммен сөйлесулерінің жазбалары сотталушының 
кінәсінің дәлелі ретінде сотқа берілді.

Алайда, Республикалық адвокаттар алқасы төралқасының мүшесі 
адвокат А.-ның өзінің қорғауындағы адаммен құпия сөйлесулерінің 
жазбасын іс бойынша дәлел ретінде тануға жол бермеу туралы өтінішхат 
берді.

Нәтижесінде адвокаттың қорғауындағы адаммен құпия сөйлесуінің 
жоғарыда аталған жазбасын сот дәлелдеме ретінде жарамсыз деп 
таныды және айыптау көлемінен шығарылды.

2. Сотқа дәлелдеме ретінде адвокаттың клиентпен сөйлесулерінің 
құпия жазбаларын ұсыну (2-ші мысал)

2021 жылғы 17 мамырда үкіммен қатар Атырау қаласының №2 соты 
адвокат Ж.-ның өтінішхаты бойынша іс бойынша жеке қаулы шығарды. 
Осы актімен сот қылмыстық қудалау органы тарапынан жіберілген 
бұзушылықтарға назар аударды. Адвокаттың заң консультациясының 
өзінің қорғауындағы адаммен сөйлесуін органның тапсырмасы бойынша 
клиент ретінде адвокаттың кеңсесіне келген күдікті Б. арқылы жасырын 
жазба жүргізген. Қылмыстық қудалау органы бұл жазбаларды іс бойынша 
дәлел ретінде пайдаланып, осылайша адвокаттың құпиясын бұзды және 
адвокаттың заңды қызметіне кедергі келтірді.

Алайда, аталған фактіні даусыз анықтаған сот шешімі болса да, мұндай 
бұзушылыққа жол берген адамдар ешқандай жазаға тартылған жоқ. 
Сонымен қатар, мұндай тәжірибенің одан әрі дамып отырғанын көруге 
болады.

3. Адвокатты бақылауды жүзеге асыру

Қылмыстық процесті жүргізетін орган қызметкерлерінің адвокаттарға 
бақылау жүргізу фактілері бар. Бірнеше қорғаушылар Республикалық 
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адвокаттар алқасына тиісті өтініштермен жүгінді. Бұл ақпарат кінәлі 
тұлғаларға қатысты шаралар қабылдау үшін тиісті құқық қорғау 
органдарына жіберілді.

6. АДВОКАТТЫҚ СҰРАУ САЛУЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ БҰЗУШЫЛЫҚТАР

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 33 бабы 3 тармағының 
2 тармақшасы:

- Адвокат барлық мемлекеттiк органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдары мен заңды тұлғалардан адвокаттық қызметтi жүзеге 
асыруға қажеттi мәлiметтердi сұратуға және алуға құқылы.

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 35 бабының 8 тармағы: 

- Мемлекеттiк органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және 
заңды тұлғалар адвокаттың заң көмегiн көрсетуiне байланысты сұрау 
салуына он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге мiндеттi. Егер 
ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жатқызылған жағдайда, 
адвокатқа сұратылып отырған мәліметтерді беруден бас тартылуы 
мүмкін.

Адвокаттық сұрау салу қорғаушылар жұмысының негізгі құралдарының 
бірі. Оған жалпы тәртіп бойынша жауап 10 күн ішінде берілуі керек. 

Бұл ретте көбінесе адвокаттың сұрау салуы бойынша ақпарат белгіленген 
мерзімде берілмейді немесе мүлде берілмейді.

2022 жылы адвокаттар барлығы 93 506 адвокаттық өтініш жіберді.

Оның 95% қанағаттандырылды. 

Ақпарат беруден бас тартудың 17% бойынша шағым жасалды. 

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте адвокаттың жазбаша 
сұрау салу бойынша қажеттi құжаттарды, олардың кәсiби мiндеттерiн 
жүзеге асыру үшiн талап етілетін материалдарды немесе мәлiметтердi 
ұсынбаудан не ұсынудан бас тартудан көрiнген кедергi келтіру үшін 
әкімшілік жауапқа тарту туралы норма бар (668 бап).

Сот практикасына сүйенсек, бұл баптың адвокаттың заңды қызметіне 
кедергі келтіргені үшін ҚР Қылмыстық кодексінің жоғарыда аталған 
бабынан айырмашылығы, ол жұмыс істейді.

Соған қарамастан, көбінесе адвокаттық сұрау салуға жауап беру үшін 
заңмен белгіленген мерзім шектен тыс болады.
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«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Заңның 
17 бабының 4-тармағына сәйкес құқықтық кадастрдың тіркеу ісіндегі 
құжаттардың көшірмелерін тіркеуші орган ақпарат алуға сұрау салу 
берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей беруге тиіс. Іс 
жүзінде әкімшілік органдар үшін мұндай мерзім жауап беру үшін проблема 
туғызбайды. Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты 
барлық мемлекеттік органдар мен мемлекеттік заңды тұлғалар үшін 
адвокаттық сұрау салуға жауап беру мерзімін үш күнге дейін қысқарту 
орынды болып көрінеді.

Бұдан әрі, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР Кодексінің 
826-1-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 
қаулыға шағымдану мерзімі 10 тәулікті құрайды. Осылайша, адвокат 
әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы қаулы шығарылғаннан кейін 
іске кіріскен жағдайда, адвокат адвокаттық сұрау салу сияқты құралды 
пайдалану мүмкіндігінен айырылады.

Бұдан басқа, ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 131 бабының 4 бөлігіне 
сәйкес  жетпіс екі сағаттан аспайтын мерзімге ұстап алуға жол берілетін 
жағдайларды қоспағанда,адам қылмыс жасады деген күдік бойынша – 
қырық сегіз сағаттан аспайтын мерзімге, ал кәмелетке толмаған адам 
жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімге ұстап алынуы мүмкін.

Егер адамды ұстау және (немесе) прокурормен келісу және (немесе) 
бұлтартпау шарасын сайлау туралы қылмыстық іс материалдарын сотта 
қарау кезінде заң көмегін көрсету шеңберінде адвокаттық сұрау салуға 
жауап үш тәулік ішінде дайындалатын болса, ал ұстап алу неғұрлым 
қысқа мерзімге жүзеге асырылатын болса, онда адвокаттық сұрау салуға 
жауаптың мәні үш тәуліктен кейін жоғалады. Адвокат сотқа да, прокурорға 
да, сотқа дейінгі тергеу органына да жауап бере алмайды.

Осыған байланысты көрсетілген жағдайларда адвокаттық сұрау салуды 
қарау мерзімін 24 сағатқа дейін қысқарту қажет. Бұл жағдайда адвокат 
оны тиісті органдарға ұсына алады.

Жалпы, заң көмегін көрсетудің жалпы жағдайларында жіберілетін 
адвокаттың сұрау салуын және сот процесі барысында жіберілетін сұрау 
салуды саралау қажет.

Жауап беру үшін келесі мерзімдерді белгілеу ұсынылады:

- мемлекеттік органдар мен мемлекеттік заңды тұлғалар үшін – үш күн; 

- қылмыстық іс бойынша немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 
бойынша заң көмегін көрсету кезінде – үш тәулік; 

- адамды ұстап алған және (немесе) прокурор келіскен не бұлтартпау 
шарасын сайлау туралы мәселені қараған жағдайда заң көмегін көрсеткен 
кезде – жиырма төрт сағат; 
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- қалған жағдайларда – он жұмыс күні.

Республикалық адвокаттар алқасы заң шығару қызметі бойынша жұмыс 
топтары шеңберінде осы ұсынысты айтты, алайда талқылау барысында 
мемлекеттік органдар тарапынан қолдау таппады.

7. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ КЕПІЛДІКТЕРІНІҢ ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ

Адвокаттардың құқықтарын бұзудың кейбір жағдайлары заңнамада 
бекітілген қолданыстағы кепілдіктермен қамтылмайды. Осыған 
байланысты адвокаттардың кәсіби қызметінің кепілдіктерін кеңейту 
қажет.

Төменде осындай қажеттілікті растайтын мысал келтірілген.

Ойдан шығарылған себептер бойынша адвокатқа қатысты қылмыстық 
іс қозғау

Адвокат С. қатысты жалған айғақтар беруді немесе айғақтар беруден 
жалтаруды, жалған қорытынды беруді не қате аударуды параға сатып 
алу немесе оларға мәжбүрлеу, сондай-ақ кәмелетке толмаған адамды 
қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту айыптары бойынша 
қылмыстық іс қозғалды (Қылмыстық кодекстің 422 және 132 баптары). 

Адвокат өзінің кеңсесінде тінту жүргізілгеннен кейін ұсталды және 
қамауға алынды, онда адвокаттық іс жүргізу материалдары тәркіленді.

Қорғауға 50-ден астам адвокат қатысты. Республикалық алқа түрлі 
инстанцияларға шағым түсірді. Нәтижесінде жарты жылға созылған 
адвокат С.- ға қатысты сотқа дейінгі тергеу қылмыстық құқық бұзушылық 
құрамының болмауына байланысты тоқтатылды.

Республикалық адвокаттар алқасы мынадай қорытындыға келді. Бұған 
дейін адвокат әр қылмыстық іс бойынша бірнеше рет кәсіби және 
азаматтық ұстанымды қабылдады, ол құқық қорғау органдарының 
кейбір қызметкерлері тарапынан теріс және жағымсыз көзқарасты 
тудырды.

8. АДВОКАТТАРДЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНА 
ЖОЛДАҒАН ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ ТУРАЛЫ ӨТІНІШТЕРІНІҢ 
СТАТИСТИКАСЫ  

2022 жылы Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттардың 29 өтінішін 
қарады. 

Соңғы кезеңде өтініштер санының артуы байқалады – жыл сайын екі 
есеге жуық.
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Өтініштер санының динамикасына сәйкес адвокаттар құқықтарының 
бұзылуы жыл сайын артып отыр деген қорытынды жасауға болады. 

Алайда, әрбір өтініш бойынша адвокаттар құқықтарының бұзылуы 
расталмайтынын атап өткен жөн. Осылайша, адвокаттардың 29 өтінішінің 
15 бойынша құқықтарының бұзылуы анықталды.

Сонымен бірге, өтініштердің өсуі олардың кәсіби ұйымға деген сенімдерінің 
артуын растайды – адвокаттар өздерінің кәсіби қоғамдастыққа қатысы 
бар екенін және олардың артында құқықтарын қорғайтын ұйымның 
тұрғанын түсініп отыр.

Ең көп өтініш Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокаттарынан 
келіп түсті. Кейбір адвокаттар алқасынан өтініштер түскен жоқ. 

 

Адвокаттардың Республикалық адвокаттар алқасына жолдаған 
өтініштерінің ішінде дене жарақаты мен қорлау, сондай-ақ негізсіз 
айып тағу арқылы заңды адвокаттық қызметке кедергі жасау сияқты 
адвокаттар құқықтарының бұзылуы ең жиі кездеседі.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АДВОКАТТАР АЛҚАСЫ 
ҚАРАҒАН ӨТІНІШТЕРДІҢ САНЫ

АЙМАҚТЫҚ БЕЛГІЛЕРІ БОЙЫНША БӨЛУ

2022 жылдағы адвокатураның жай-күйі мен азаматтардың құқықтары және 
бостандықтарын қорғау бойынша адвокаттардың қызметі туралы  

Ұлттық баяндама 
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өтінішін қарады.  

Соңғы кезеңде өтініштер санының артуы байқалады – жыл сайын екі 
есеге жуық. 

 
Өтініштер санының динамикасына сәйкес адвокаттар құқықтарының 
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расталмайтынын атап өткен жөн. Осылайша, адвокаттардың 29 өтінішінің 15 
бойынша құқықтарының бұзылуы анықталды. 

Сонымен бірге, өтініштердің өсуі олардың кәсіби ұйымға деген 
сенімдерінің артуын растайды – адвокаттар өздерінің кәсіби қоғамдастыққа 
қатысы бар екенін және олардың артында құқықтарын қорғайтын ұйымның 
тұрғанын түсініп отыр. 

Ең көп өтініш Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокаттарынан 
келіп түсті. Кейбір адвокаттар алқасынан өтініштер түскен жоқ.  
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III БӨЛІМ. 
АДВОКАТУРА ПРОБЛЕМАЛАРЫНА МЕМЛЕКЕТ 

ТАРАПЫНАН ТИІСТІ НАЗАРДЫҢ БОЛМАУЫ
Қоғамның дамуы оның негізгі институттарын реформалау қажеттілігін 
сөзсіз тудырады. 

Қазіргі уақытта сот жүйесінде, құқық қорғау органдары жүйесінде 
трансформация жүріп жатыр. Алайда адвокатураға қатысты қалыптасып 
отырған жағдай өзгеше.

Бұл жерде сот жүйесінің, құқық қорғау органдарының реформалары 
адвокат мәртебесін түбегейлі өзгертусіз және адвокаттық қызмет 
құқықтары мен кепілдіктерін кеңейтусіз толық және тиімді болмайтыны 
анық.

Мемлекет басшысы қорғаушылар рөлінің маңыздылығын бірнеше рет 
атап өтті, алайда іс жүзінде Президенттің нұсқаулары жүзеге асырылмай 
отыр. Мемлекеттің адвокатураға деген көзқарасы өзгермейінше, 
азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қорғаудың тиісті деңгейі қамтамасыз етілмейтінін ұмытпауымыз керек.

Төменде мемлекеттік органдар тарапынан адвокатураны дамытуға 
назардың жоқтығын растайтын фактілер келтірілген.

1. АДВОКАТТАРҒА ҚАТЫСТЫ ЗАҢНАМАНЫҢ КЕМСІТУШІЛІК 
НОРМАЛАРЫ

1.  Өткізу режимінің қағидаларын бекіту туралы құқық қорғау 
органдарының нормативтік құқықтық актілері:

Адвокаттардың өзекті мәселелерінің бірі ғимараттарда және құқық 
қорғау органдарының аумағында техникалық құралдарды (смартфондар 
мен ноутбуктерді) пайдалануды шектеу болып табылады. 

2016 жылдың наурызында енгізілген мемлекеттік органдардың 
ғимараттарында смартфондарды, планшеттерді, смарт-сағаттарды 
пайдалануға сөзсіз тыйым алынып тасталды және 2020 жылдан бастап 
мемлекеттік қызметкерлер ғимараттарда қайтадан смартфондарымен 
жүре алады. Алайда, шектеулерді алып тастау адвокаттарға қатысты 
болмай келеді.

Бүгінгі таңда барлық құқық қорғау органдарда ғимараттарға өткізу 
режимінің ережелерін бекіту туралы ішкі нормативтік құқықтық актілері 
бар.
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ҰҚК және Бас прокуратураның бұйрықтарымен адвокаттардың 
жалпыға қолжетімді ғылыми-техникалық құралдарды, соның ішінде 
смартфондарды пайдалануына тыйым салынды.

ІІМ мен Қаржы Министрлігінің бұйрықтары адвокаттарға техникалық 
құралдарды пайдалануға тыйым салмайды, бірақ оларды осындай 
пайдалану үшін әкімшілік немесе қылмыстық процесті жүргізетін 
лауазымды адамның рұқсатын алуға міндеттейді.

Бұл шектеулер адвокаттарға қажетті білікті кәсіби заң көмегін толық 
көлемде көрсетуге кедергі келтіреді.

Бұдан бөлек, соттардың пікірі адвокаттардың пікіріне ұқсас екенін айтқан 
жөн. Төменде мынадай мысал келтіріліп отыр.

2022 жылдың қазан айында адвокат қылмыстық істің томдарымен танысу, 
сканерленген томдардың мазмұнын қылмыстық істің түпнұсқаларымен 
салыстыру және смартфонның көмегімен құжаттарды сканерлеу 
мақсатында ноутбук пен ұялы телефонды Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің әкімшілік ғимаратына кіргізу мүмкіндігі туралы өтінішхат 
білдірді.

Алайда, тергеу-жедел топ басшысының қаулысымен Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметтің әкімшілік ғимараттарында өткізу және 
объектішілік режимдерін қамтамасыз ету қағидаларына (Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасының 2016 жылғы 3 қарашадағы 
№ 42 бұйрығымен бекітілген) сілтеме жасай отырып, өтінішхатты 
қанағаттандырудан бас тартылды.

Қаулыда тергеуші аталған заттарды қылмыстық процесті жүргізетін 
органның әкімшілік ғимаратына енгізуге тыйым салынған заттарға 
жатқызғаны, бірақ тыйым салудың заңдылығын және режимдік объектінің 
қауіпсіздік талаптарын бұзу неде екендігін негіздемегені көрінеді.

Аталған қаулыға адвокат шағымданып, шағым тергеу судьясының 
қаулысымен қанағаттандырылды – жедел-тергеу тобы басшысының 
шешімі заңсыз деп танылды.

Қаулыда судья адвокаттық қызмет туралы Заңның 33 бабы 3 тармағының 
4) тармақшасына сілтеме жасады, оған сәйкес адвокат қорғаушы немесе 
өкіл ретінде әрекет ете отырып, процестік құжаттарды, тергеу және 
сот iстерiн қоса алғанда, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаға қатысты 
материалдармен танысуға және оларда қамтылған ақпаратты Қазақстан 
Республикасының заңдарында тыйым салынбаған кез келген тәсiлмен 
тіркеп алуға құқылы.

Сот қолданыстағы Қылмыстық-процестік кодексте қорғаушыға сотқа 
дейінгі процесс барысында берілуі тиіс және заңмен қорғалатын 
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құпияны қамтымайтын іс материалдарымен техникалық құралдарды 
пайдалана отырып, олардан көшірмелерін алу жолымен танысуға тыйым 
салынбағанын атап өтті.

Алайда, аталған сот актісіне қарамастан, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет адвокатты ғимаратқа ұялы телефон және ноутбукпен кіргізуден 
бас тартты. Іспен танысу тергеу изоляторында жүргізілді.

Адвокат ерекше мәртебеге ие, өйткені ол соның ішінде қоғамдық-құқықтық 
функцияны жүзеге асырады. Осыған байланысты жалпы тәртіптегі өткізу 
режимі қорғаушыға қолданылмауы тиіс.

Техникалық құралдарды пайдалану мәселелерінде адвокаттар 
заң консультанттарымен салыстырғанда да шектеулі болды. Заң 
консультанты қабылданған тапсырманы орындау кезінде сотта және 
басқа да мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдарда 
заң көмегін көрсету үшін қажетті компьютерлерді, смартфондарды және 
өзге де техникалық құралдарды Қазақстан Республикасының процестік 
заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға құқылы.

Осы тармақта көрсетілген органдардың тізбесі адвокаттарға қатысты 
мұндай қолдануды тек соттарда ғана рұқсат беретін Адвокаттық қызмет 
туралы Заңның 35 бабының 9 тармағында келтірілген тізбеден едәуір 
кең.

Осылайша, техникалық құралдарды қолдану мәселесінде адвокаттар 
мемлекеттік қызметшілермен, прокурорлармен, лауазымды 
тұлғалармен, қылмыстық процесті жүргізетін органдармен және тіпті заң 
консультанттарымен тең болмай отыр.

2. Салық кодексі:

Адвокаттық қызмет белгілі бір дәрежеде кәсіпкерлердің қызметіне ұқсас. 
Алайда, егер мемлекет шағын және орта бизнес субъектілеріне қызметін 
жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар белгілесе, адвокаттарға осындай 
артықшылықтар берілмейді.

Осыған байланысты адвокатура мен бизнесті осы жағынан теңестіру 
үшін Салық кодексіне адвокаттарға мынадай құқықтар беретін өзгерістер 
енгізу ұсынылады:

1) кәсіпкерлермен ұқсас салық салудың арнайы режимін пайдалануға;

2) адвокаттық қызметті жүзеге асыруға байланысты барлық шығыстардың 
салық салынатын табысынан шегерімдерге (жалпыға бірдей белгіленген 
салық салу режимі кезінде).
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3. 2022 жылғы қаңтардағы жекелеген өңірлердегі тәртіпсіздіктер 
нәтижесінде шағын және орта бизнес субъектілеріне келтірілген 
мүліктік зиянды өтеу қағидалары:

2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғалардан кейін Үкімет азаматтар 
мен шағын және орта бизнес субъектілеріне келтірілген залалды өтеу 
тәртібін әзірледі. Сонымен қатар, кәсіпкерлерге Алматы қаласы әкімдігі 
тарапынан қосымша қолдау шаралары ұсынылды. Алайда, адвокаттарға 
қатысты мұндай алгоритм кез-келген басқа қолдау сияқты мемлекет 
тарапынан бекітілмеген.

Осылайша, кәсіпкерлер мемлекеттік бюджеттен ақшалай өтемақы алды, 
алайда адвокаттарға өтемақы төлеуден бас тартылды.

Осыған байланысты Республикалық адвокаттар алқасына Алматы 
қаласының бірнеше адвокаттары жүгінді.

Осы мәселе бойынша зардап шеккен адвокаттар мен Республикалық 
адвокаттар алқасы мемлекеттік органдарға жүгініп, бірақ ол нәтиже 
бермеді.

Зардап шеккендер жеке тұлғалар үшін белгіленген ережелер бойынша 
залалды өтеуге бірнеше рет өтініш берді. Алайда өтініштер қаралмады. 
Себеп ретінде заңнамада тәртіпсіздіктер барысында жеке тәжірибемен 
айналысатын адамдарға келтірілген мүліктік зиян тәртібін бекіту 
жөніндегі құқықтық актінің жоқтығы көрсетілді.

Адвокаттар қалалық және аудандық әкімдіктерге талап арызбен сотқа 
жүгінді. Қарастыру барысында адвокаттардан жеке тұлғалар ретінде 
залалды өтеу туралы өтініш қабылданып, бірақ оларға қайтадан бас 
тартылды.

Нәтижесінде сот адвокаттарға толық көлемде бас тарту туралы шешім 
қабылдады.

Осылайша, мемлекеттік көмек көрсету шеңберінен тыс қалып отырған 
адвокаттарға деген әділетсіз көзқарас қалмай келеді.

2. ЗАҢ ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНДЕ АДВОКАТТАРДЫҢ ПІКІРІН ЕЛЕМЕУ

Сот төрелігі саласындағы реформалар адвокатураның мүдделеріне де 
сөзсіз әсер етеді. 

Жұмыс топтарының құрамында құқық қорғау органдары өкілдерінің саны 
құқық қорғау институттары өкілдерінің санынан басым. Сонымен қатар, 
өткен жыл ішінде заң шығару қызметі барысында Әділет министрлігінің 
ұстанымы министрліктің мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесінің 
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жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз етуге уәкілетті орган ретінде 
мүдделілігі тұрғысынан адвокаттық қоғамдастық күткендей дәрежеде 
ұсынылмады.

Осыған байланысты адвокаттардың мәселелері көбінесе қалдық принципі 
бойынша қарастырылуда. Бұл заң шығару қызметі процесінде адвокаттар 
қауымдастығының белгілі бір мәселелері бойынша ұстанымдарының 
ескерілмеуіне әкеліп отыр.

1.  Әділет министрлігі жанындағы жобалау кеңсесі

Мемлекет басшысы 2022 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына 
Жолдауында «уақытша жағдайларға байланысты немесе аясы тар 
корпоративті мүдделерге бола заңдарды өзгертуге жол берілмеуге тиіс. 
Сондықтан, қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы түзету 
құзыретін Әділет министрлігіне беру қажет» деген болатын.

Осы нұсқауды іске асыру үшін қылмыстық және қылмыстық-процестік 
заңнамаға тексеру жүргізу үшін Әділет министрлігінің жанынан Заңнама 
институтының базасында жобалау кеңсесі құрылды.

Жобалық кеңсе жұмысы аясында ҚР Қылмыстық кодексінің 475 
бабы бойынша адвокатура, құқық қорғау және мемлекеттік органдар 
өкілдері, ғалымдар, заңгерлер талдау жүргізді. Талдау жұмыс істемейтін 
нормаларды, қақтығыстарды, олқылықтар мен сот төрелігіне кедергі 
келтіретін нормаларды анықтауға бағытталды. Талдау қорытындысы 
бойынша бірқатар мәселелер анықталды, олар бойынша тұжырымдамалық 
шаралар ұсынылды.

Президенттің адвокатура саласындағы уәкілетті органға заңнаманы 
тексеру жөніндегі өкілеттіктерді ауыстыру туралы шешімі сақталды.

Алайда, іс жүзінде жобалық кеңсенің құрамы негізінен мемлекеттік 
органдардан тұрды, осыған байланысты Бас прокуратураның, Ішкі 
істер органдарының, Қаржылық мониторинг агенттігінің және өзге де 
органдардың мүдделері саны аз қоғам өкілдерінің (адвокаттар, заңгер 
ғалымдар) пікірінен басым болып отыр. Бұл ретте Әділет Министрлігінің 
құқықтық саясат департаменті заң жобасына адвокаттардың құқықтарын 
күшейту жөніндегі тұжырымдамалық ұстанымдардың бір бөлігін енгізді, 
алайда құқық қорғау органдарының өкілдері оларды қолдамайды.

Нәтижесінде дұрыс және сұранысы бар идеяның орындалуы осындай 
күйде жүруі, соңында өзгеріс болмауы мүмкін: тиісті заң жобасы негізінен 
мемлекеттік органдардың қажеттіліктерін қамтиды.
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2. Адвокатураға қатысты мемлекеттің жүйелі көзқарасының болмауы

Адвокатураны дамыту тұжырымдамасы қабылданғаннан бері бір жылға 
жуық уақыт өтті. Алайда, тиісті заң жобасының ұсыныстарын мемлекеттік 
органдар, көп жағдайда құқық қорғау блогы қолдамай келеді.

Мысал ретінде келесі жағдайды келтіруге болады. Мәжіліс депутаттары 
Адвокатураны дамыту тұжырымдамасын іске асыруға арналған заң 
жобасында көрсетілген кейбір ережелерді ғана қамтитын заң жобасына 
бастамашылық жасады. Ол заң жобасы адвокаттармен алдын ала 
талқыланбады. Нәтижесінде адвокаттар дайындаған заң жобасының 
логикасы мен жалпы ұстанымы сақталмай, бұл құжат адвокатура 
тұрғысынан ақылға қонымсыз өзге ұсыныстарды қамтыды.

Нәтижесінде осы Заң жобасы бойынша Үкімет ұсыныстардың 95% 
қолдамайтын қорытынды берді.

Осылайша, депутаттар бастамашылық еткен заң жобасында 
адвокаттардың заңды қызметіне кедергі келтіргені үшін жауапкершілікті 
белгілейтін Қылмыстық кодекстің 435-бабын өзгерту жөніндегі адвокаттар 
дайындаған заң жобасының нормасы қамтылды. Атап айтқанда, нақты 
әрекеттерді тізімдей отырып, қылмыстың ресми құрамын пайдалану 
ұсынылды.

Алайда, Республикалық адвокаттар алқасына жіберілген Үкімет 
қорытындысының жобасында аталған баптың құрамын өзгертудің 
орындылығы күмән тудыратыны айтылған болатын, және мұндай тәсіл 
қоғамдық қауіп төндірмейтін әрекеттерді негізсіз криминализациялауға, 
судьяның, прокурордың және сотқа дейінгі тергеу органының қызметіне 
негізсіз араласуға, сондай-ақ олардың процестік құқықтарын айтарлықтай 
шектеуге әкеліп соғады.

Бұл ретте, жоғарыда көрсетілгендей, Қылмыстық кодекстің бұл бабы 
жұмыс істемейді, бұл адвокаттық қызмет кепілдіктерін жүйелі түрде 
бұзудың себебі болып отыр. 

Нәтижесінде мемлекеттің адвокатураны дамыту жөніндегі бірыңғай 
стратегиясының болмауына байланысты заң шығару бастамасына 
құқығы бар адамдар Адвокаттық қызмет туралы заңға жүйесіз өзгерістер 
енгізе алатын жағдай туындайды. Бұл жерде осындай өзгерістер бойынша 
адвокатураның ұстанымы ескерілмейді. Сонымен қатар, адвокаттардың 
мәртебесін және соған сай олар көрсететін көмектің сапасын арттыратын 
жекелеген ұсыныстарды Үкімет қолдамайды.

Сонымен қатар, есепті кезең ішінде мүдделі министрліктің адвокатура 
проблемаларын шешу мәселелеріне қатысуы жалпы төмен екені 
байқалды. Бұған ресурстардың шектелуі және бейінді департаментте 
әртүрлі міндеттердің болуы ықпал еткен болуы мүмкін.
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Мәселен, Әділет министрлігі, адвокатураны дамыту тұжырымдамасын 
дайындау және оны іске асыру үшін әзірленген заң жобасы бойынша 
Республикалық адвокаттар алқасының жұмысына қажетті назар 
аудармады. Аталған құжаттар таныстырылған жерлерде министрлік 
жалпылай адвокаттық бағдарламалық құжатты қолдады, бірақ құқық 
қорғау блогының ықпалына байланысты нақты түзетулерді талқылау 
барысында олардың ұстанымымен келісті.

Сондай-ақ, 2022 жылдың көктемінде «Заманауи адвокатура. Проблемалар 
мен оларды шешу жолдары» тақырыбына арналған дөңгелек үстел 
барысында айтылған ұсыныстарды іске асыру бойынша Жол картасына 
қол қойылғаннан кейін Әділет министрлігі тиісті мемлекеттік органдарға 
жүгінгенін айтқан жөн. Алайда адвокаттардың қызметіне әсер ететін 
өзгерістер туралы ұсыныстар қабылданбады. Әділет министрлігі 
қосымша шаралар қабылдаған жоқ.

Сонымен бірге Әділет Министрлігі халыққа заң көмегін көрсету 
саласындағы уәкілетті орган және адвокатураның күтуінше адвокаттардың 
мәртебесі мен өкілеттіктерін күшейтуге мүдделі болуы керек.

Қылмыстық кодекстің «Сотқа дейінгі іс жүргізудің немесе жабық сот 
талқылауының деректерiн жария ету» 423 бабына енгізілген түзету 
адвокаттардың қызметіне әсер ететін заңнамаға енгізілген жүйесіз 
өзгерістердің тағы бір мысалы. Түзету «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
және мемлекеттік қорғауға жататын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 
аясында енгізілген. 

Аталған баптың жаңа редакциясына сәйкес, прокурордың не судьяның 
келісімінсіз сотқа дейінгі іс жүргізу деректерін жария еткені үшін 
қылмыстық жауаптылыққа жататын адамдардың тізімі сотқа дейінгі 
іс жүргізу немесе жабық сот талқылауы деректері «қызметі, жұмысы 
бойынша не Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де 
негіздер бойынша сеніп тапсырылған немесе белгілі болған» адамдарды 
оған қосу жолымен кеңейтіледі. 

Сотқа дейінгі іс жүргізу барысында бұзушылықтарға тап болған 
адвокаттардың шағымдары көбінесе қажетті нәтижеге әкелмейді немесе 
дереу жариялауды талап етеді. Осыған байланысты адвокаттар осы 
бұзушылықтардың барлығына жұртшылықтың назарын аударуға мәжбүр, 
өйткені олар өз клиенттерінің мүдделерін барлық заңды тәсілдермен 
қорғауды қамтамасыз етуі керек. Бұл ретте сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
деректері жария етілмейді, адвокат құқық қорғау органдары тарапынан 
бұзушылықтарды жариялайды.

Адвокаттар сотқа дейінгі іс жүргізу барысында шектеулі процестік 
өкілеттіктеріне байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін 
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органның және прокурордың қызметкерлерінен айырмашылығы 
қылмыстық істің барлық материалдарына қол жеткізе алмайды. Бұл 
айыптау мен қорғау тараптарының тең құқықтық және бәсекелестік 
қағидатының сақталмауын тағы да растайды.

Алайда, адвокаттардың құқық қорғау органдарының қызметкерлері 
тарапынан жасалған бұзушылықтарды жариялауы көбінесе сотқа дейінгі 
тергеу деректерін жария ету ретінде түсіндіріледі.

Ал сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары күдіктілер мен 
жәбірленушілердің деректерін, күдіктің негіздерін, сотқа дейінгі 
тергеп-тексерудің егжей-тегжейлері мен барысын баспасөз релиздерінде 
ашып, және заңды күшіне енген үкім болмаса да адамдарды сол немесе 
өзге де қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп атай 
отырып, сол немесе өзге де резонанстық қылмыстық істің мән-жайларын 
жария ете алады.

Осылайша, қабылданған түзету адвокаттың сотқа дейінгі тергеу 
жүргізу кезінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері жіберген 
бұзушылықтарды жариялау мүмкіндігіне қауіп төндіреді және 
адвокаттарды қылмыстық жауапкершілікке тарту қаупін тудырады.

Осыған байланысты бұл норма кінәсіздік презумпциясы институтын 
ескере отырып, барлық мәселелер мен тетіктерді тұжырымдамалық 
кеңірек талқылау аясында қайта қаралуы керек.

Сондай-ақ мыналарға назар аудару керек. Жоғарыда көрсетілгендей 
ел Президентінің нұсқауымен қылмыстық және қылмыстық-процестік 
заңнаманың нормаларын тексеру Әділет Министрлігі жанындағы 
жобалық кеңсесіне берілген болатын.

Бірақ, белгілі болғандай, қылмыстық және қылмыстық-процестік 
заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша қатар жұмыс 
жобалау кеңсесінің құзыретіне ауыстырылған жоқ. Мемлекет басшысының 
тапсырмаларын елемеу нәтижесінде құқық қорғау органдарының 
ведомстволық мүдделерін көздейтін түзетулер қабылданды.

Осылайша, мұндай істер бойынша елеулі санкциялар мен сот ісін жүргізу 
тәртібін көздейтін маңызды нормативтік құқықтық актілер бей-берекет 
өзгерістерге ұшырауды жалғастырып келеді. Бұл осы бағытта дамудың 
бірыңғай векторы жоқ екенін көрсетеді. Адвокатура бұл тәсілді жарамсыз 
деп санайды.

Осыған байланысты Салық кодексіне және Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекске өзгерістер енгізудің бірдей тәртібін Қылмыстық, 
Қылмыстық-процестік, сондай-ақ Қылмыстық-атқару кодекстеріне 
қолдану орынды болып көрінеді. Мұндай тәсілмен кодекстерге өзгерістер 
мен толықтырулар ілеспе заңдармен енгізілмеуі тиіс.
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3. АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ЗАҢ КӨМЕГІН АЛУ ҚҰҚЫҒЫН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР

Адвокаттардың заң көмегін көрсету жөніндегі қызметті ұйымдастыру 
аймақтық адвокаттар алқаларының құзыретіне жатады. 

Облыстар мен аудандар әкімдіктерінің сайттарында көрсетілген 
мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Республикасының 17 облысында 166 
аудан және 2283-ге жуық ауылдық елді мекен бар.

2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ел тұрғындарының 38,2% 
ауыл халқы (Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша). Бұл 
ретте аймақтық адвокаттар алқаларының мәліметтері бойынша қазіргі 
уақытта адвокаттардың тек 10% ғана ауылда кәсіби қызметті жүзеге 
асырады. Олардың ішінде адвокаттардың басым көпшілігі кеңселерінің 
мекен-жайына сәйкес аудан орталықтарында орналасқан.

Тиісінше, заң көмегін алу үшін ауылдық округтердің тұрғындары аудан 
орталығына немесе жақын маңдағы қалаға жүгінуге мәжбүр. Кейбір 
жағдайларда адвокаттар ауыл тұрғындарына іссапарға шығу арқылы 
заңгерлік көмек көрсетеді.

Ауылдық елді мекендерде адвокаттардың жетіспеушілігіне ауыл 
тұрғындарының азаюы және оларда адвокаттардың жұмыс істеуі үшін 
жеткілікті жағдайлардың болмауы, сондай-ақ жекелеген елді мекендердің 
мәртебесінің төмендеуі себеп болып тұр.

Мысалы, Марқакөл ауылы (Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында) 
2021 жылдың соңына дейін тірек ауылдық елді мекен болды, онда аудан 
орталығы мәртебесін жоғалтқаннан кейін сот таратылды. Қазіргі уақытта 
бүкіл бұрынғы Марқакөл ауданының халқы – ШҚО-ның ең маңызды 
шекара маңы ауданы – адвокаттардың көмегіне ауданның ең шалғай 
ауылынан 320 км қашықтықта орналасқан аудан орталығына жүгінуге 
мәжбүр. Өз кезегінде Күршім ауданының 12 ауылдық елді мекеніне 
барлығы 4 адвокат, оның ішінде аудан орталығында 3 адвокат, Марқакөл 
ауылында тек 1 адвокат бар.

Тағы бір мысал: Қазақстанның Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданындағы 
Жаңаарқа кентінің халқы 17,5 мың адамды құрайды (бүкіл ауданның 
халқы – 35,6 мың адам). Бұл ретте осы кентте 3 адвокат көмек көрсетеді. 
Облыс орталығына дейінгі қашықтық – 324 км.

Аймақтық адвокаттар алқасының ақпараты бойынша облыстардың 
жекелеген аудандарындағы адвокаттар саны өте төмен.

Мысалы, Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының 26 ауылдық елді 
мекеніне заң көмегін тек 2 адвокат көрсетеді. Басқа аудандарда 
адвокаттар мүлдем жоқ.
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Конституцияның 13-бабына сәйкес «әркімнің білікті заң көмегін алуға 
құқығы бар». Алайда адвокаттардың ауылдық жерлердегі тұрғындарға 
осындай көмек көрсетуіне кадрлардың жеткілікті санының болмауы 
мүмкіндік бермейді.

Адвокаттар санын көбейту маңызды, соның ішінде ауылдық жерлерде. 
2022 жылы ел бойынша алқаға қабылданған 23 адвокат ауылдық елді 
мекен деңгейінде қызметке кірісті.

Бүгінгі таңда ауылдағы адвокаттардың жалпы саны – 601, ең жоғары 
көрсеткіштер Ақмола облысында – 156 және Қарағанды облысында – 75, 
ал төмен көрсеткіш Атырау және Ақтөбе облыстарында – 4 және 9 тиісінше.

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 54-бабы ауылдық елді мекендерде 
кәсіби қызметті жүзеге асыратын адвокаттар үшін жеңілдікті көздейді. 
Бұл адвокаттар белгіленген мөлшерлеменің елу пайызы мөлшерінде 
мүшелік және нысаналы жарналарды төлейді.

Сондай-ақ, ауылдық елді мекендерде адвокаттардың заң көмегін көрсету 
бойынша жағдайды жақсарту үшін аймақтық адвокаттар алқалары өз 
мүмкіндіктері шеңберінде қызмет атқаруда.

Мысалы, Алматы облыстық адвокаттар алқасы (АОАА) Райымбек 
ауданында заң консультациясын құрды және аталған ауданда білікті заң 
көмегін көрсету үшін бір адвокат жіберді (халық саны – 38,7 мың адам). 
Адвокат Алматы облыстық сотының меншігіндегі пәтерді жалға алды. 
Алайда 2021 жылдың соңында адвокат оны босатуға мәжбүр болды.

Сонымен қатар, кейінірек адвокат заң консультациясының орналасқан жері 
болып табылатын Райымбек аудандық сотының ғимаратындағы кабинетті 
босатуға мәжбүр болды. АОАА-ның қолдауымен оған әкімдік ғимаратында 
кабинет ұсынылды, бірақ ол жылытылмайтын орын болып шықты.

Осы орайда АОАА мен Республикалық адвокаттар алқасы аудандық 
әкімдікке, Жоғарғы Сотқа және ҚР Әділет министрлігіне жүгінді. Алайда 
халыққа көмек көрсету үшін тұрғын адвокатқа үй-жай мен кеңсе беруге 
қолдау көрсетілмеді.

Жоғарыда келтірілген мысалдан көріп отырғанымыздай, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары халықты білікті заң көмегімен қамтамасыз ету 
мәселесінде ештеңе істемей отыр. Ал ауылдық елді мекендер халқының 
едәуір бөлігі (табысы төмен адамдар және әлеуметтік осал санаттағы 
азаматтар) кешенді әлеуметтік заң көмегін және мемлекет кепілдік 
берген заң көмегін алуға мұқтаж.

Осыған байланысты ауылда заң көмегін көрсету бойынша адвокаттардың 
қызметін ұйымдастыру аса маңызды, сондай-ақ бұл әкімдіктердің 
аймақтық адвокаттар алқаларымен тығыз өзара іс-қимылы нәтижесінде 
мүмкін болатыны анық.
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Жергілікті атқарушы органдарға ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін 
адвокаттарды қызметтік үй-жайлармен қамтамасыз ету, сондай-ақ 
осындай үй-жайларды жалдау ақысын төлеу кезінде жеңілдіктер беру 
міндетін жүктеу ұсынылады. Сонымен қатар, мемлекет тарапынан 
адвокаттарға қызметтік тұрғын үй беру ұсынылады.

Бұдан басқа, қалалық және ауылдық жерлерде заң көмегін қамтамасыз 
етудің теңсіздігін жою үшін келешекте адвокаттарға «Дипломмен 
ауылға!» бағдарламасында көзделгендей әлеуметтік қолдау шаралары 
қарастырылуы маңызды.



IV БӨЛІМ.

КӨРСЕТІЛЕТІН ЗАҢ КӨМЕГІНІҢ 
САПАСЫ 
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IV БӨЛІМ.
КӨРСЕТІЛЕТІН ЗАҢ КӨМЕГІНІҢ САПАСЫ 

1. МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК БЕРГЕН ЗАҢ КӨМЕГІНІҢ САПА МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Адвокаттарға халыққа білікті заң көмегін көрсету жөніндегі 
конституциялық міндет жүктелген. 

2022 жылы 169 мың азамат адвокаттардан мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін алды. 

Адвокаттар қауымдастығы бұл әлеуметтік миссияны азаматтар мен 
заңды тұлғаларды олардың құқықтары мен мүдделерін тиісті қорғаумен 
қамтамасыз ету үшін өте жауапты және маңызды міндеттердің бірі 
ретінде қабылдайды. Осыған байланысты қорғаушылардың жұмыс 
істеуі үшін мемлекет кепілдік берген заң көмегі бағдарламасы бойынша 
тиісті жағдайды мемлекет қамтамасыз етеді деп күтілуде, өйткені 
Конституцияға сәйкес мемлекеттің ең жоғары құндылықтары адам, оның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады.

Алайда, қазір біз осы салада азаматтарға көрсетілетін көмектің сапасына 
теріс әсер ететін бірқатар проблемаларды байқап отырмыз. Бұған 
адвокаттың жалақысының жеткіліксіз деңгейі, сондай-ақ адвокаттың 
судьяға және оның процестік қарсыласына төлем мөлшерін анықтау 
кезіндегі тәуелділігі жатады.

Төлемнің төмен деңгейі көрсетілетін заң көмегінің сапасына тікелей әсер 
етеді. Адал және білікті мамандар мемлекет кепілдік берген заң көмегі 
бағдарламасына қатысуға мүдделі емес. Соңғы үш жылда мемлекет кепілдік 
берген заң көмегін көрсететін адвокаттардың саны 62,5% -дан 39%-ға дейін 
төмендеуі бұл фактіні растайды. Бұл, өз кезегінде, халықтың аз қамтылған 
топтарын қиын өмірлік жағдайларда қорғаушының сапалы көмегіне өзінің 
конституциялық құқығын пайдалану мүмкіндігінен айырады.

Республикалық адвокаттар алқасы әртүрлі алаңдарда мемлекет 
кепілдік берген заң көмегі бағдарламасы бойынша адвокаттардың 
еңбекақысының төмен деңгейі туралы мәселені бірнеше рет көтерді.

Мәселен, 2022 жылдың наурыз айында Республикалық адвокаттар алқасы 
мен Әділет министрлігі бірлесіп «Заманауи адвокатура. Проблемалар 
мен шешу жолдары» атты дөңгелек стол өткізді. Кездесу қорытындысы 
бойынша айтылған ұсыныстарды іске асыру бойынша Жол картасы 
әзірленді, ол басқалармен қатар мемлекет кепілдік берген заң көмегі 
бағдарламасын қаржыландыру көлемін ұлғайтуды, сондай-ақ адвокаттың 
жұмсаған уақытын минуттық есептеуден көшуді қамтыды. Тиісті шараларды 
қабылдау мерзімдері белгіленіп, жауаптылар анықталды.
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Сондай-ақ, мемлекет кепілдік берген заң көмегі мәселелері ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттарымен және ҚР Президенті жанындағы Адам 
құқықтары жөніндегі комиссияның отырысы шеңберінде талқыланды, 
содан кейін ҚР Үкіметіне мынадай ұсынымдар әзірленді:

- депутаттарға – мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне 
қатысатын адвокаттарға ақы төлеу тәртібі мен еңбекақы мөлшерін 
ұлғайту мәселелерін қарастыру;

- Адам құқықтары жөніндегі комиссияға – мемлекеттік бюджет қаражаты 
есебінен адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу тетіктерін жетілдіру жөнінде 
қажетті шаралар қабылдау.

Қол жеткізілген уағдаластықтарға, әзірленген ұсынымдарға, 
Республикалық адвокаттар алқасының мемлекеттік органдарға көптеген 
өтініштеріне және ол дайындаған шешімдерге, әртүрлі алаңдарда 
талқылауға қарамастан, мемлекет кепілдік берген заң көмегі 
проблемаларының басым көпшілігі шешілмеген күйінде қалып отыр.

1. Адвокаттың жұмсаған уақытын минутпен төлеу

Мемлекет кепілдік берген заң көмегі бойынша тиісті төлем деңгейінің 
болмау себептерінің бірі адвокаттың минуттық жалақысы болып табылады. 
Бұл ретте бірде-бір нормативтік құқықтық акт минуттарды ескере отырып 
төлем жүргізуді қарастырмайды. Сонымен қатар, Жоғарғы Соттың тиісті 
нормативтік қаулысында адвокатқа төленетін соманы есептеу сағаттық 
мөлшерлеме бойынша жүргізілуі керек екендігі көрсетілген.

Бұл проблеманы адвокаттар бірнеше рет әртүрлі жерлерде мемлекеттік 
органдардың алдында көтерді, көптеген өтініштер жіберілді, бірақ 
ешқандай реакция болған жоқ.

2022 жылы Павлодар облыстық адвокаттар алқасының адвокаттары 
осы мәселеге байланысты Павлодар облысының Әділет департаментіне 
талап арыз берді. Аймақтық әділет органдарының адвокаттарға минутпен 
төлеу бөлігіндегі әрекеттерінің заңсыздығы Жоғарғы Соттың әкімшілік 
істер жөніндегі сот алқасы шығарған қаулымен белгіленді.

Алайда, кейінірек белгілі бір адвокаттардың былтырғы маусым айындағы 
өтінімдері ғана қайта қаралатыны белгілі болды. Бұдан шығатын 
қорытынды: мемлекет кепілдік берген заң көмегінің төлем жасау тәсілін 
өзгерту жүйелік деңгейде жоспарланбаған.

Осыған байланысты Республикалық адвокаттар алқасы Әділет 
министрлігіне осы мәселе бойынша Жоғарғы Соттың пікіріне қатысты 
шаралар қабылдауды сұрады. Бұл үндеуге әлі жауап алынған жоқ.
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Сондай-ақ, Павлодар облысының Әділет департаменті Жоғарғы соттың 
қаулысын орындамағаны үшін айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды.

Қазіргі уақытта Әділет министрлігі адвокаттың мемлекет кепілдік берген 
заң көмегін көрсетуге жұмсаған уақытының алғашқы екі сағатын ғана 
дөңгелектеуді ұсына отырып, минуттық есептеу тәсілін нормативтік бекіту 
идеясын алға тартады.

Бұл тәсіл аталған мәселені ішінара шешетінін айта кету керек.

2. Мемлекет кепілдік берген заң көмегі бағдарламасының төмен төлем 
тарифтері және жеткіліксіз қаржыландырылуы

2019 жылдан бері өзгермей келе жатқан бір сағаттық жұмысқа жалақы 
мөлшерлемелерінің төмен көрсеткіші мемлекет кепілдік берген заң 
көмегі бойынша адвокаттардың төмен табысының тағы бір себебі болып 
табылады.

2022 жылдың аяғындағы жағдай бойынша мемлекет кепілдік берген 
заң көмегі бағдарламасына 2 278 адвокат тартылды. Республикалық 
бюджетте 2022 жылы осы бағдарламаға 2,4 млрд теңге салынды. Алайда, 
қолда бар мәліметтерге сәйкес, 2022 жылғы қарашада бұл сома шамамен 
25% игерілмеген болып шықты.

Осыған байланысты мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесіне 
қатысатын адвокаттың орташа айлық табысы шамамен 66 мың теңгені 
((2,4 млрд теңге – 25%) / 2278 адвокатты / 12 айды құрады).

Жүргізілген сауалнамаға сәйкес мемлекет кепілдік берген заң көмегіне 
тартылған адвокаттардың 30% үшін бұл жұмыс жалғыз табыс көзі болып 
табылатынын айта кету қажет.

3. Мемлекет кепілдік берген заң көмегі саласындағы проблемаларды 
аралық шешу

a. Адвокаттардың жұмыстан тыс уақытта барлық тергеу әрекеттеріне 
қатысуына ақы төлеу жоғары ставка бойынша жүзеге асырылады. 

Бұрын жоғары мөлшерлеме жұмыстан тыс уақыттағы барлық тергеу 
әрекеттеріне қатысты қолданылған. Бұл ретте мемлекет кепілдік берген 
заң көмегіне төлем мөлшерін бекіту туралы Қаулыға сәйкес бір жарым 
мөлшердегі төлем тек қана кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда 
жауап алуды қарастырды.

Алайда, бірыңғай ақпараттық жүйе енгізілгеннен кейін төлем Ережелерге 
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сәйкес жүргізілді, бағдарлама басқа тергеу әрекеттерін көрсетуге 
мүмкіндік бермеді.

Осыған байланысты Республикалық адвокаттар алқасы Әділет 
министрлігіне өзгерістер енгізу туралы ұсыныспен жүгінді, ол орындалды.

Енді түнгі уақытта, демалыс және мереке күндері қорғаушы ретінде 
қатысудың бір сағаты үшін төлем қылмыстық іс бойынша, сондай-ақ 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша процестің кез келген 
сатысында заң көмегінің түрлері бойынша белгіленген мөлшерден 1,5 
ставка бойынша жүргізіледі.

b. Адвокат орындаған мемлекет кепілдік берген заң көмегін төлеу мерзімі 
өзгертілді.

Бұдан бұрын мемлекет кепілдік берген заң көмегін төлеу есепті айдан 
кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмей жүргізілді. Адвокаттар өз 
жинақтарынан салықтарды төлеуге мәжбүр болды, өйткені салықтарды 
есепті айдан кейінгі айдың 5-нен кешіктірмей төлеу міндеті бар.

Республикалық адвокаттар алқасы мәселені көтеріп, нәтижесінде 
мемлекет кепілдік берген заң көмегін төлеу ережелеріне өзгерістер 
енгізілді.

Қазір мемлекет кепілдік берген заң көмегін төлеу есепті айдан кейінгі 
айдың 4-нен кешіктірілмей жүргізіледі. Бұл адвокаттарға аталған төлем 
түскеннен кейін салықтарды сол қаражатты пайдалана отырып төлеуге 
мүмкіндік береді.

2. АДВОКАТ МАМАНДЫҒЫНА ҚАБЫЛДАУ

1. Тағылымдама

2022 жылы аймақтық алқаларға тағылымдамадан өтуге жіберуге барлығы 
666 өтініш түсті. 

659 адам өтуге жіберілді, оларды келесі топтарға бөлуге болады:
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Республика бойынша барлығы 413 адам тағылымдамадан сәтті өтті. 
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• прокуратура органдарының, құқық қорғау органдарының, соттардың 
жұмыс істеп жүрген қызметкерлері, жұмыс істеп жүрген судьялар 
тағылымдамадан өтуге жіберілмейді;

• тағылымдама тағылымдамадан өтушіні тіркеу жүргізілген облыста 
жүзеге асырылуы тиіс;

• құқық мәселелері бойынша арнайы оқудан өту міндеттілігі енгізілді;

• заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл өтілі бар адамдар үшін 
тағылымдама мерзімін 6 айға дейін қысқарту қосымша мүмкін болды.

2. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміттенетін адамдарды 
аттестаттау

Адвокат мәртебесін алу оңай процесс емес. Бірнеше кезеңді қамтитын 
тағылымдамадан және аттестаттаудан өту ең лайықты кандидаттарға 
адвокаттық қызметті жүзеге асыруға лицензия алуға мүмкіндік беретін 
«іріктеу елегі» болып табылады.

Алайда, мамандыққа кірудің қолданыстағы жүйесі келесі өзгерістерді 
енгізу арқылы жетілдірілуі мүмкін: 

1) адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау 
жөніндегі комиссияда адвокаттар санын ұлғайту (қазір 7 мүшенің тек 
3-і  адвокат) және комиссияның төрағасы адвокат болуы тиіс деген 
талапты белгілеу;

2) Республикалық адвокаттар алқасының құзыретіне аттестаттау 
жөніндегі комиссиялардың дербес құрамын және олардың жұмыс 
регламентін бекітуді жатқызу; 

3) аттестаттау жөніндегі комиссия мүшелерімен кандидаттардың 
әңгімелесуін енгізу; 

4) құқық пен заңнама негіздерін, сондай-ақ моральдық және этикалық 
қасиеттерді білуіне тексеру жүргізу; 

5) бұрынғы судьяларды, прокурорлар мен тергеушілерді аттестаттаудан 
өткізуден босататын ереженің күшін жою. 

Сонымен қатар, адвокат мамандығына қабылдауға байланысты 
мәселелер бойынша адвокатураға кеңейтілген құзыреттілік беру 
маңызды болып көрінеді.

Республикалық адвокаттар алқасы мен аймақтық алқалар адвокаттар 
көрсететін көмектің сапасына жауапты. Алайда, егер адвокатура 
 ұйымдарында мамандыққа қабылдауға бақылау болмаса, оларды заң 
көмегінің тиісті сапасымен қамтамасыз ету қиынға соғады.
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Осыған байланысты төраға мен мүшелерінің көбі адвокаттар болып 
табылатын тәртіптік комиссиялардың құрамына ұқсас тәсілді қолдану 
ұсынылады. Бұл ретте отставкадағы судьялар мен жұртшылық өкілдерінің 
қатысуы шешімдер қабылдаудағы ашықтықты және одан туындайтын 
әділдікті қамтамасыз етеді.

3. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ, КЕЗЕКТІ АТТЕСТАТТАУ

1. Біліктілікті арттыру

Адвокат өз біліктілігін кемінде үш жылда бір рет арттыруға міндетті, бұл 
ретте оған жұмсалған сағаттардың жалпы саны жиырмадан кем болмауы 
тиіс. Бұл талап дәлелді себепсіз жүйелі түрде бұзылған жағдайда адвокат 
лицензиядан айырылуы мүмкін.

Есепті кезеңде адвокаттар біліктілікті арттыру бойынша іс-шараларға 
шамамен 11 мың рет қатысты.

Біліктілікті арттырудың негізгі тәсілі аймақтық алқалар мен 
Республикалық адвокаттар алқасы ұйымдастырған біліктілікті арттыру 
курстарына қатысу болып табылады. 

2. Кезекті аттестаттау

Жалпы ереже бойынша адвокаттар әр бес жыл сайын кезекті 
аттестаттаудан өтеді.

Аттестаттау комиссиясы «аттестатталмаған» шешім қабылдаған адвокат 
адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданылуын 
тоқтату туралы лицензиарға өтінішхат бере отырып, адвокаттар 
алқасынан шығарылады.

2022 жылы кезекті аттестаттау процесі арқылы 762 адвокат өтті. 
Адвокаттардың басым көпшілігі кезекті аттестаттаудан сәтті өтеді:
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4. АДВОКАТТАРДЫҢ ТӘРТІПТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

1. Тәртіптік органдардың шешімдері бойынша статистика

Аймақтық алқалар жанындағы тәртіптік комиссиялардың, сондай-ақ 
Рес публикалық адвокаттар алқасы жанындағы жоғарғы тәртіптік 
органның құрамына алты адвокат, әділет органдары ұсынған 
жұртшылықтың үш өкілі және отставкадағы екі судья кіреді.

Адвокатураның тәртіптік комиссиясында Жоғарғы Соттың отставкадағы 
судьясы төрағаның орынбасары болып табылады.

Осылайша, тәртіптік істерді қарау кезінде қоғамдық бақылау функциясы 
жүзеге асырылады, бұл негізделген және әділ шешімдер қабылдауға 
әкеледі. 

2022 жылы Қазақстанда 170 адвокатқа тәртіптік жаза шаралары 
қолданылды (Республикалық адвокаттар алқасы жанындағы тәртіптік 
комиссия қабылдайтын адвокатура ұйымдарының басқару органдарының 
мүшелеріне қатысты шешімдерді қоса алғанда):

 

КЕЗЕКТІ АТТЕСТАТТАУ

2022 жылдағы адвокатураның жай-күйі мен азаматтардың құқықтары және 
бостандықтарын қорғау бойынша адвокаттардың қызметі туралы  

Ұлттық баяндама 
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Бұл ретте адвокаттардың тәртіптік комиссиялары шешімдерінің 30% 
жуығы бойынша Республикалық адвокаттар алқасы жанындағы тәртіптік 
органға шағым түсті:

 

Республика бойынша соңғы шараны – адвокаттар алқасынан шығаруды 
қолдану туралы шешім барлығы 22 адвокатқа қатысты (аймақтық алқалар 
жанындағы тәртіптік комиссиялардың шешімдерін қайта қарауды ескере 
отырып) қабылданды.

Тәртіптік органдар адвокаттардың іске заңсыз қатысу, процестік 
қарсыласымен ынтымақтастық, кәсіби этиканы бұзу, сондай-ақ заң 
көмегін көрсету туралы шартты ресімдеу бөлігіндегі бұзулар сияқты 
бұзушылықтарға төзбейтіндігін көрсетеді.

АЙМАҚТЫҚ АЛҚАЛАР КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ШАҒЫМДАНАТЫН 
ШЕШІМДЕРІ БОЙЫНША АДВОКАТУРАНЫҢ ТӘРТІПТІК  

КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМДЕРІ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ТӘРТІПТІК ЖАЗА ШАРАЛАРЫ
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2. Адвокаттардың тәртіптік жауапкершілігі саласындағы проблемалар

a. Әділет Министрлігінің талап қою арызы бойынша лицензияны тоқтату 

Әділет министрлігі адвокаттың ҚР заңнамасын, заң көмегін көрсету 
қағидаттарын, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін өрескел не бірнеше 
рет бұзғаны жағдайларда лицензияны тоқтату туралы талап қоюға 
құқылы.

2020 жылдың ақпанында адвокат М. Facebook әлеуметтік желісінде сот 
отырысының бейнежазбасы бар жарияланымды қайта жариялауына 
байланысты Әділет министрлігінің талабы бойынша лицензиядан 
айырылды. Сол жылдың маусым айында Астана қаласының қалалық 
соты аудандық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырды.

Адвокаттың әріптестері М., оның ішінде Республикалық адвокаттар 
алқасының басшылығы, істі жоғары сот органы қараған кезде қорғаушы 
ретінде қатысып, адвокатқа қолдау көрсетті.

Нәтижесінде 2022 жылғы қыркүйекте Жоғарғы Соттың азаматтық істер 
жөніндегі сот алқасы аудандық соттың адвокаттық қызметпен айналысу 
құқығына лицензиядан айыру туралы шешімінің күшін жойды.

Осылайша, адвокат М. 2,5 жылдан астам уақыт бойы адвокаттық қызметті 
жүзеге асыруға мүмкіндігі болмады.

Адвокатураның қызметіне араласудағы бұл жағдай кең қоғамдық 
резонанс және адвокаттардың теріс реакциясын тудырды.

Адвокатура адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияны тоқтату 
туралы талап қойылғанға дейін осы мәселе бойынша шешімді 
адвокатураның тәртіптік комиссиясы қабылдауы тиіс деген пікірді 
ұстанады. Егер тәртіптік комиссия ақылға қонымды мерзімде шешім 
қабылдамаса, лицензиардың лицензияны тоқтату туралы талабы 
қойылуы мүмкін. Егер адвокатураның тәртіптік комиссиясы адвокатты 
алқадан шығармау туралы шешім қабылдаған жағдайда, ал онымен 
лицензиар келіспейтін болса, ол осы шешімге сот тәртібімен дауласуға, 
бірақ тәртіптік комиссияның шешімін ескермей талап арыз бермеуге тиіс.

Бұл жерде көрсетілген шара өтпелі болуы тиіс, өйткені кейіннен 
адвокаттық қызметті лицензиялаудан бас тарту және мамандыққа кіру 
мен шығуды толық бақылауды қамтамасыз етуді адвокатура ұйымдарына 
беру қажет. Бұл тәсіл танылған халықаралық стандарттарға сай.

Адвокаттардың қызметін лицензиялауды алып тастаудың қосымша 
дәлелі ретінде мынадай фактілерді көрсетуге болады. 

Адвокаттық қызмет туралы Заңның 44 бабының 4 тармағында белгіленген 
жағдайларда адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан 
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айыру Әділет Министрлігінің талап қоюы бойынша сот тәртібімен жүзеге 
асырылады. Бұл ретте сол баптың 5 тармағына сәйкес адвокаттар алқасы 
төралқасының өтінішхаты осындай талап арызды дайындау үшін негіз 
болып табылады.

Сондай-ақ, адвокаттық қызмет туралы Заңның 60 бабы мынадай тәртіпті 
көздейді: адвокатты заңдарды өрескел не бірнеше рет бұзуға жататын 
негіздер бойынша адвокаттар алқасынан шығару адвокаттық қызметпен 
айналысуға арналған лицензияның қолданылуын тоқтатуға әкеп соғады.

Республикалық адвокаттар алқасы аймақтық алқаның тәртіптік 
комиссияның шешімі негізінде заңнаманы өрескел және бірнеше рет 
бұзуына байланысты адвокатты алқадан шығарған бірнеше жағдайларды 
біледі, содан кейін алқа уәкілетті органға лицензияның күшін жою туралы 
тиісті өтінішхат жолдады. Алайда Әділет министрлігі қажетті шараларды 
қабылдаған жоқ.

Осындай жағдайлардың бірі бойынша адвокат кейіннен қасақана қылмыс 
жасағаны үшін қылмыстық істің қатысушысы болғанына қарамастан әлі 
де қолданыстағы лицензияға ие.

Алқа бірнеше рет әділет органдарына тиісті шаралар қабылдауды талап 
етіп жүгінгенін, алайда мұндай өтініштер еленбегенін айта кету керек.

Осылайша, мемлекеттің шамадан тыс бақылауы адвокат мәртебесінен 
айыруға негіздер анықталған кезде адвокатурада лицензияны тоқтатуды 
жүзеге асыратын құралдардың жоқтығына әкеліп отыр.

Осыған байланысты адвокаттардың мамандықтан шығуына қатысты 
шешімдер қабылдау жөніндегі өкілеттіктерді адвокатураға беру азаматтар 
мен заңды тұлғаларға көрсетілетін көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік 
береді деп болжанады.

b.  Сот актісі негізінде адвокаттарды жауапқа тарту

Адвокатқа қатысты тәртіптік іс қозғауға сот шығарған жеке қаулы 
(ұйғарым) себеп болуы мүмкін.

Есепті кезеңде барлығы 48 жеке сот қаулылары (ұйғарымдары) келіп 
түсті, олардың 37-сі бойынша тәртіптік іс қозғалды.

Бұл бағытта адвокаттар келесі мәселеге назар аударады.

Жеке қаулылар мен ұйғарымдар сот актілері болып табылады. Алайда, 
олар шығарылғанға дейін оған тән барлық элементтермен сот талқылауы: 
тараптардың және процестің басқа қатысушыларының түсіндірмелерін 
тыңдау, іс материалдарымен танысу, дәлелдемелерді зерттеу бойынша 
басқа әрекеттер болмайды.
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Бұл ретте сот актісінің тұжырымы тәртіптік органдарды істі қарау 
қорытындылары бойынша жауапқа тарту үшін негіздердің болмауына 
 байланысты істі тоқтату мүмкіндігін қалдырмай, адвокатты жауапқа 
тартуға міндеттейді.

Осылайша, адвокат бұзушылық жасағаны үшін бірден кінәлі деп 
танылады. Адвокаттың өз мүдделерін қорғау үшін қол жетімді жалғыз 
құралы сот актісіне шағымдану.

Тәртіптік комиссиялардың құрамында кандидатураларын Әділет 
министрлігі ұсынатын жұртшылық өкілдерінің, сондай-ақ отставкадағы 
судьялардың болуы адвокаттарға өздерінің әріптестері тарапынан жылы 
шырайлы көзқарас көрсету тәуекелдерін болдырмайтыны анық.

Осыған байланысты адвокатураның тәртіптік органдарының сот актілерін 
адвокаттарды жауапқа тарту үшін негіздердің болуын белгілеуге мүмкіндік 
беретін жалпы тәртіппен қарауы орынды болып көрінеді.

c. Соттардың адвокаттарды алқалар құрамынан шығару туралы тәртіптік 
комиссиялардың шешімдерін жоюы 

Жоғарыда айтылғандай, 22 адвокатқа адвокаттар алқасынан шығару 
жөнінде шекті шара қолданылды. Алайда адвокаттар бұл шешімдерге 
сотта дау айтып, ақырында тәртіптік органдардың шешімдері жойылады.

Мұндай сот практикасы, басқалармен қатар, Адвокаттық қызмет туралы 
заң нормаларының жетілмегендігімен негізделуі мүмкін, бұл оларды 
қолдануда қиындықтарға әкеледі.

Тәртіптік комиссия адвокатты алқадан шығару үшін негіздердің болуын 
белгілеген кезде комиссия тек тиісті алқаға адвокаттың алқаға мүшелігін 
тоқтату туралы мәселені қарауды тапсыра алады.

Әрине, адвокаттың адвокаттар алқасына мүшелігін адвокаттар алқасының 
төралқасы ғана тоқтата алады, өйткені бұл Адвокаттық қызмет туралы 
заңда тікелей бекітілген.

Алайда, адвокатураның тәртіптік органы адвокаттың бұзушылығын алқа 
мүшелігінен айыру үшін жеткілікті деп тапқанымен, кінәлі адвокатты алқа 
мүшелігінен айыру туралы шешімді қабылдау сол адвокат мүше болып 
отырған алқа төралқасы құзыретіне жататыны мүлдем қисынсыз болып 
көрінеді. Бұл жағдай адвокатураның тәртіптік органының мәртебесін 
төмендетеді, сондай-ақ тәртіптік органдар шешімдерінің міндетті сипаты 
туралы Адвокаттық қызмет туралы заңның қолданыстағы нормаларын 
белгілі бір дәрежеде мағынасынан айырады.

Сонымен қатар, сот дәл осындай пікірді ұстанады, ол әртүрлі адвокаттарға 
қатысты бірнеше сот шешімдерімен расталған.
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Адвокаттарды алқалардан шығару туралы 22 шешімнің 10-на шағым 
жасалды. Оның ішінде 6 шағымды сот қанағаттандырды, 1 шағым сот 
қарауында.

Бұл ретте дау атылған адвокатураның жоғары тәртіптік органының 
адвокаттарды алқалардан шығару туралы шешімдері отставкадаға 
Жоғарғы Соттың екі судьясының қатысуымен қабылданғанын, олардың 
бірі тәртіптік комиссия төрағасының орынбасары болып табылатынын 
атап өткен жөн. Сот органдарының өкілдері сот процесінде адвокаттардың 
дөрекі мінез-құлқын жиі айтады, бірақ адвокаттарды алқалардан шығару 
туралы шешімдердің күшін жою мамандықты лайықсыз өкілдерден 
тазарту үшін адвокатураға мүмкіншілік бермей келеді.

Адвокатураның жоғары тәртіптік органы қабылдаған адвокаттарды 
алқалардан шығару туралы шешімдерге қатысты шағымдар бойынша 
сот алқа төралқаларының құзыретіне жататындығына байланысты 
адвокатураның тәртіптік комиссиясының адвокаттың аймақтық алқаға 
мүшелігін тоқтатуға құқығы жоқ деген қорытындыға келеді.

Тәртіптік органдар жұмысының мақсаттарының бірі адвокаттарға 
қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін немқұрайлы адвокаттардан 
адвокатура қауымдастығының «өзін-өзі тазартуы». Алайда қалыптасқан 
сот практикасы адвокатураға оны осы аспекті бойынша сауықтыруға 
мүмкіндік бермейді.



V БӨЛІМ.

ҚОРЫТЫНДЫЛАР
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V БӨЛІМ.
ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Ұлттық баяндама адвокаттардың мәртебесі мен құқықтарына, сондай-ақ 
адвокаттық қызметтің кепілдіктеріне түбегейлі өзгерістер енгізу 
қажеттілігі туындағанын көрсетеді.

Бұл ретте Республикалық адвокаттар алқасы осы Ұлттық баяндаманы 
қабылдай отырып, өз алдына тек қазіргі жағдайды сынауды мақсат етіп 
қойған жоқ. Біз адвокаттардың құқықтары мен олардың кәсіби қызметінің 
кепілдіктері мүлтіксіз сақталуы үшін бас құқық қорғау институтының даму 
бағыттарын анықтағымыз келеді. Сонда ғана азаматтар өз құқықтары 
мен бостандықтарын толық қорғауға сене алады.

Сондықтан бұл құжат одан әрі өзгерудің бастапқы нүктесі ретінде 
қабылдануы керек. Төменде Ұлттық баяндаманың негізгі қорытындылары 
келтірілген.

1. Адвокатура азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет ұстанатын 
тіректердің бірін білдіреді.

Бүгінгі таңда тараптардың тең құқықтылығы мен бәсекеге қабілеттілік 
қағидаты заңмен де сақталмайды – прокурор қылмыстық процесте 
әлдеқайда кең құқық тізіміне ие.

Жағдай күрделене түсуде, тіпті адвокаттық қызметтің белгіленген 
құқықтары мен кепілдіктері бұзылуда. Адвокаттардың Республикалық 
адвокаттар алқасына құқық қорғау органдары тарапынан олардың кәсіби 
құқықтарын бұзу туралы өтініштерінің саны жыл сайын артып келеді.

Бұл ретте адвокаттық қызметке кедергі келтіргені үшін әкімшілік 
жауапкершілікке тартатын бап жұмыс істейді, бірақ ол бұзушылықтардың 
тар шеңберін ғана қамтиды, атап айтқанда адвокаттық сұрау салуға 
ақпарат бермеу бойынша бұзушылық.

Өз кезегінде, адвокаттардың қызметіне кедергі келтіргені үшін 
жауапқа тарту туралы Қылмыстық кодекстің нормасы жұмыс істемейді. 
Республикалық адвокаттар алқасы осы бапты қайта қарау қажет деп 
санайды. Қылмыстың ресми құрамын қолдану ұсынылады – адвокаттық 
қызметке кедергі келтіретін нақты әрекеттерді тізімдеу осы норманы 
қолдануды жеңілдетеді.

Сонымен қатар, адвокаттық қызмет кепілдіктерін кеңейту қажеттілігі 
туындады.

Жалпы, мемлекеттік органдар тарапынан адвокатура институтына 
немқұрайлы қарау тәжірибесі тоқтатылуы тиіс. Азаматтардың заңды 
құқықтарын қорғау құқықтық мемлекеттің негізгі басымдығы.
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2. Мемлекетте адвокатураны дамытудың бірыңғай стратегиясының 
болмауы стихиялық заң шығаруға  әкеліп соғады. Нәтижесінде, 
пысықталмаған заң жобаларына байланысты көптеген ақылға қонымды 
ұсыныстар қолдау таппай, ал адвокатураға объективті зиян келтіретін 
ақылға қонымсыз ұсыныстар Парламент арқылы өтіп отырады.

Осыған байланысты заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттарын айқындау және әзірлеу аса маңызды шара 
болып табылады.

3. Адвокаттардың қызметіне тікелей қатысы бар заң жобаларын 
әзірлеу кезінде адвокатураның пікірі жиі ескерілмейді. Заң шығару 
қызметі бойынша жұмыс топтары көбінесе мемлекеттік органдардың 
қызметкерлерінен тұрады. Бұл заң жобаларының негізінен ведомстволық 
мүдделерді қанағаттандыратын нормаларды қамтуына әкеледі.

Осыған байланысты заңнамалық түзетулерді талқылау кезінде 
жұртшылық пен мүдделі мемлекеттік органдар өкілдерінің санын 
теңестіру орынды болып көрінеді.

4. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету саласындағы 
проблемалар нәтижесінде қоғамның әлеуметтік осал топтарына жататын 
азаматтардың зардап шегуіне әкеледі.

Қолданыстағы мәселелерді шешу үшін келесі шараларды қабылдау қажет:

1) адвокат жұмсаған уақыттың минуттық есебінен кетіп, автоматты түрде 
сағаттық есептеуге көшу, бұл қорғаушының еңбекақысының мөлшерін 
анықтаған кезде адвокаттың тергеушіге/судьяға тәуелділігі мәселесін 
шешуге мүмкіндік береді;

2) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету ставкаларын 
ұлғайтуға және істің ауырлығына, бұзушылықтардың эпизодтылығына, 
қорғауындағылардың санына қарай қосымша коэффициентпен базалық 
ставканы қолдануға;

3) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету бағдарламасын 
қаржыландыру көлемін ұлғайту.

5. Бұл мәселеде адвокатураның құзыретін кеңейте отырып, мемлекет 
тарапынан адвокаттық мамандыққа жіберуді бақылау деңгейін төмендету 
қажет. Бұл ретте адвокаттық лицензия алуға үміткерлердің мінез-құлық 
индикаторлары мен беделін тексеруді қамтамасыз ету қажеттілігі 
туындайды.

6. Жалпы ереже бойынша теріс негіздер бойынша мамандықтан шығу 
адвокатураның тәртіптік органдарының тиісті шешімі болған кезде 
жүзеге асырылуы тиіс.



2022 ЖЫЛДАҒЫ АДВОКАТУРАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН 
ҚОРҒАУ БОЙЫНША АДВОКАТТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА 

62

Бұл ретте, егер тәртіптік комиссиялар ақылға қонымды мерзімде шешім 
қабылдамаса, Әділет министрлігінде талап қою құқығы қалуы тиіс. 
Алайда, кейіннен адвокаттық қызметті лицензиялауды толығымен жою 
арқылы мұндай тәсілден бас тарту қажет.

Заң көмегін көрсету саласындағы уәкілетті орган ретінде Әділет 
министрлігі қорғаушылардың құқықтары мен кепілдіктерін күшейтуге 
мүдделі болуы және осы мақсатты жүзеге асыру үшін тиісті өкілеттіктерге 
ие болуы тиіс.

Егер Әділет министрлігі адвокаттық қоғамдастықтың проблемаларына 
тиісті назар аударса, бұл азаматтардың білікті заң көмегіне құқығын 
қамтамасыз ету бойынша мемлекеттің конституциялық-құқықтық міндетін 
тиімді орындауға жақсы серпін болады деп санаймыз. Біздің ойымызша, 
осы бағыттағы келесі қадам Министрліктің осы проблемаларды 
шешу мәселесінде Республикалық адвокаттар алқасымен белсенді 
ынтымақтастығы болуы тиіс.

Өз тарапынан Республикалық адвокаттар алқасы ортақ мақсаттарға қол 
жеткізу үшін ынтымақтастыққа толық дайындығын білдіреді.

Осы мақсаттардың ішіндегі ең бастысы Қазақстанның адвокаттарының 
мәртебесін әлемдік қоғамдастық мойындаған стандарттар деңгейіне 
көтеру.
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ВВЕДЕНИЕ

Конституция Республики Казахстан гласит, что высшими ценностями на-
шего государства являются человек, его жизнь, права и свободы (пункт 
1 статьи 1). 

В целях соблюдения гарантий прав и свобод человека Конституцией за-
креплено право каждого на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи (пункт 3 статьи 13). 

Конституционный Совет Республики Казахстан в своих постановлениях 
неоднократно указывал, что Конституция возлагает на адвокатов особую 
обязанность по оказанию квалифицированной юридической помощи как 
физическим, так и юридическим лицам, а на государство — по обеспече-
нию конституционного права каждого на такую помощь. Конституцион-
но-правовая задача оказания квалифицированной юридической помо-
щи физическим и юридическим лицам является обязанностью, главным 
образом, адвокатов (постановление от 2 июля 1999 г. №12/2, Нормативное 
постановление от 20 августа 2009 года №5).

На протяжении трех десятилетий казахстанская адвокатура осущест-
вляет свою миссию, осознавая всю ее важность. Однако до недавнего 
времени проблемы адвокатов находились на периферии внимания го-
сударства.

Ситуация изменилась, когда Главой государства были озвучены уста-
новки на преобразования в деятельности адвокатов.

Так, в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Президент 
отметил необходимость обеспечения равенства прокурора и адвоката.

На заседании Национального совета общественного доверия 25 февра-
ля 2021 года Президент подчеркнул, что «строительство правового госу-
дарства невозможно без сильной и независимой адвокатуры». 

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Касым- 
Жомарт Токаев заявил, что «защищая права граждан, нельзя забывать 
и о правах правозащитников, в том числе адвокатов. Следует обеспечить 
безопасность их деятельности, пресекать незаконные действия, препят-
ствующие их работе».

Адвокатура восприняла озвученные Президентом программные уста-
новки с большой надеждой и воодушевлением, поскольку объем закре-
пленных в законодательстве прав адвокатов и гарантий адвокатской 
дея тельности является недостаточным. Более того, существующие нор-
мы не работают в полной мере, и на практике защитники постоянно стал-
киваются с воспрепятствованием их профессиональной деятельности. 
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Адвокаты, судьи, прокуроры, следователи и дознаватели являются пред-
ставителями одной профессии – юрист, и у всех них единая миссия – 
служить праву. Вместе с тем наблюдается очевидный дисбаланс в дан-
ных статусах, который приводит к дисфункции всей правовой системы. 
Кроме того, нарушения гарантий адвокатской деятельности со стороны 
государственных органов приводят к искажению общих для всех пред-
ставителей юридической профессии ценностей. По результатам анали-
за доступной информации установлено, что за все время существова-
ния независимого Казахстана не было ни одного случая привлечения 
к уголовной ответственности за нарушения прав адвокатов и попрание 
гарантий адвокатской деятельности. Действующая норма об уголовной 
ответственности за воспрепятствование законной деятельности адвока-
тов не работает.

Республиканская коллегия адвокатов и территориальные коллегии 
совместно прилагают необходимые усилия для улучшения состояния 
адвокатуры изнутри, насколько это возможно. При этом очевидно, что 
решение основных проблем возможно лишь при тесном сотрудниче-
стве и успешном взаимодействии с центральными государственными 
органами. 

По своим актуальным проблемам адвокатура неоднократно обращалась 
в соответствующие инстанции. Кроме того, проводились встречи с уча-
стием представителей государственного аппарата, проблемы освеща-
лись в рамках заседаний Комиссии по правам человека при Президенте, 
а также поднимались перед депутатами Парламента. По итогам таких 
встреч были выработаны рекомендации как для организаций адвокату-
ры, так и для профильных министерств и ведомств. 

Дополнительно адвокатура прилагает усилия для решения своих про-
блем на системной основе – около 50 представителей включены в ра-
бочие группы, общественные советы, комиссии и иные структуры при 
государственных органах. 

Однако, несмотря на программные установки Президента, рекоменда-
ции, выработанные Комиссией по правам человека и депутатами Мажи-
лиса, мы видим, что на практике процесс повышения статуса адвоката 
реализуется недостаточными темпами – барьеры бюрократического ха-
рактера оказываются непреодолимыми.

Показательным примером является работа в рамках законодательного 
процесса. Это естественно, что законодательный процесс предполагает 
учет мнений всех заинтересованных лиц. Вместе с тем адвокатура – это 
единственный профессиональный правозащитный институт, которому 
оппонирует целый ряд правоохранительных органов. Также естествен-
но, что видение государственных органов имеет общий вектор. В этой 
связи возникает ситуация, в которой единичному мнению адвокатуры 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ АДВОКАТУРЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В 2022 ГОДУ

69

противостоит совокупность схожих позиций государственных органов, 
защищающих ведомственные интересы. Ожидаемо, что мнение ад-
вокатуры в итоге попросту не учитывается. При этом государственные 
органы не принимают во внимание то, что адвокат – это специальный 
субъект права, выполняющий в том числе публично-правовую функцию, 
наделенный особым статусом, правами и гарантиями. Зачастую, когда 
адвокатурой поднимаются вопросы о предоставлении адвокатам допол-
нительных прав и гарантий, такие предложения отклоняются государ-
ственными органами, которые приравнивают адвоката к обычным граж-
данам, не учитывая его особый статус. 

Есть и другие не менее важные проблемы, решение которых также не 
терпит отлагательств: несовершенство системы гарантированной госу-
дарством юридической помощи, излишний контроль государства над 
допуском к профессии и выходом из нее, несправедливое отношение к 
адвокатам и другие. 

Одной из возможных причин сложившейся ситуации является отсут-
ствие единой государственной политики по развитию адвокатуры. 

Согласно статье 21 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года 
№  176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» ос-
новные направления государственной политики в сфере оказания юри-
дической помощи определяются Президентом Республики Казахстан. 
Однако соответствующий документ государством до сих пор не принят. 
Концепция развития правовой политики Республики Казахстан до 2030 
года, в свою очередь, не содержит каких-либо предложений по развитию 
адвокатуры. 

Как следствие, в настоящий момент у государства нет четкого видения 
относительно адвокатуры и перспектив ее развития.

В этой связи Республиканская коллегия адвокатов взяла на себя иници-
ативу и разработала Концепцию развития казахстанской адвокатуры на 
2022–2025 гг. «Новый Казахстан – новая адвокатура». Данная концепция 
по своей сути – это приглашение адвокатского сообщества к диалогу с 
государством.

Адвокатское сообщество надеется, что государство примет это пригла-
шение и возьмет в работу подготовленный адвокатским сообществом на 
базе концепции законопроект, который позволит должным образом раз-
вить один из базовых институтов правового государства. 

Настоящий национальный доклад подготовлен впервые. Он показывает 
текущий срез состояния адвокатуры, ее проблемные вопросы и вызовы, 
стоящие перед ней. 
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Тем самым адвокаты надеются донести до представителей государ-
ственной власти и общественности самые острые и волнующие пробле-
мы, с которыми адвокаты борются на протяжении уже многих лет. 

Адвокатура выражает надежду, что ее голос будет услышан, и госу-
дарство примет действенные меры по повышению правового статуса 
адвоката. 

Права, свободы и интересы граждан нашего государства будут защище-
ны лишь при условии соблюдения прав защитников и гарантий их дея-
тельности в полном объеме, а также при наличии заинтересованности 
государства в решении проблем адвокатуры. 



РАЗДЕЛ I. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О СОСТОЯНИИ АДВОКАТУРЫ
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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ АДВОКАТУРЫ

1. КОЛИЧЕСТВО АДВОКАТОВ

По состоянию на конец 2022 года общая численность адвокатов в Респуб-
лике Казахстан составляла 5 915 адвокатов. 

За последний год количество адвокатов увеличилось на 360 защитни-
ков. В целом, наблюдается тенденция к ежегодному увеличению числа 
адвокатов:

Учитывая ежегодное увеличение численности населения, можно допу-
стить, что количество адвокатов растет пропорционально данному пока-
зателю:
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Учитывая ежегодное увеличение численности населения, можно 
допустить, что количество адвокатов растет пропорционально данному 
показателю: 
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Однако если в 2012 году на одного адвоката приходилось 3,9 тыс. 

человек, то в 2022 году этот показатель равен 3,3 тыс. человек.  
Таким образом, в целом темп роста числа адвокатов выше скорости 

общего увеличения численности населения.  
Это свидетельствует о том, что существует потребность в оказании 

квалифицированной юридической помощи по защите прав граждан, и 
профессия адвоката в этой связи является востребованной. 
 

Более половины адвокатов осуществляет деятельность индивидуально: 

 
 
Большинство адвокатов являются мужчинами: 
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2312
В юридических 
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39%

497
В адвокатских конторах
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3106
Осуществляющие 

деятельность 
индивидуально

53%

Формы организации адвокатской деятельности

КОЛИЧЕСТВО АДВОКАТОВ ПО ГОДАМ

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РК  
И ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АДВОКАТОВ
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Однако если в 2012 году на одного адвоката приходилось 3,9 тыс. чело-
век, то в 2022 году этот показатель равен 3,3 тыс. человек. 

Таким образом, в целом темп роста числа адвокатов выше скорости об-
щего увеличения численности населения. 

Это свидетельствует о том, что существует потребность в оказании ква-
лифицированной юридической помощи по защите прав граждан, и про-
фессия адвоката в этой связи является востребованной.

Более половины адвокатов осуществляет деятельность индивидуально:

 

Большинство адвокатов являются мужчинами:
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Распределение адвокатов по возрастному признаку является 

следующим: 

 
 
 
Больше половины адвокатов – профессионалы с опытом от 5 до 20 лет: 

3682
Мужчины

62%

2233
Женщины

38%

Количество мужчин и женщин в адвокатуре

225
До 30 лет включительно; 

4%

4847
От 30 лет до 
пенсионного 

возраста; 
82%

843
Достигшие 

пенсионного 
возраста; 14%

Распределение по возрастному признаку
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Распределение адвокатов по возрастному признаку является следую-
щим:

 

Больше половины адвокатов – профессионалы с опытом от 5 до 20 лет:

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКУ

РАЗБИВКА ПО СТАЖУ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Подавляющая часть адвокатов задействована в оказании юридической 

помощи в городах: 

 
 

В разрезе регионов количество адвокатов выглядит следующим 
образом: 

2038
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включительно
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От 5 до 20 лет
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685
Свыше 20 лет

12%

Разбивка по стажу адвокатской деятельности 

601
В городах; 90%

5 314
В сельской местности; 

10%

Разделение по признаку территориальности
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Подавляющая часть адвокатов задействована в оказании юридической 
помощи в городах:

 

В разрезе регионов количество адвокатов выглядит следующим обра-
зом:

В системе гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) 
участвует 2278 адвокатов, что составляет 39% от общего количества1. 
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Подавляющая часть адвокатов задействована в оказании юридической 

помощи в городах: 
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В системе гарантированной государством юридической помощи 
(ГГЮП) участвует 2278 адвокатов, что составляет 39% от общего количества1.  
 

2. Статистика по оказанной юридической помощи 
Общее количество физических лиц, которым адвокатами оказана 

юридическая помощь за 2022 год, составляет 347 901 человек. 
Из них 241 806 мужчин, 90 175 женщин, 9 617 несовершеннолетних, 6 

303 иностранных граждан и лиц без гражданства. 
 

                                                 
1 Более подробно о системе ГГЮП указано в разделе настоящего доклада «Качество оказываемой 
юридической помощи».  
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Территориальные коллегии адвокатов

1Более подробно о системе ГГЮП указано в разделе настоящего доклада «Качество оказывае-
мой юридической помощи».
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2. СТАТИСТИКА ПО ОКАЗАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Общее количество физических лиц, которым адвокатами оказана юри-
дическая помощь за 2022 год, составляет 347 901 человек.

Из них 241 806 мужчин, 90 175 женщин, 9 617 несовершеннолетних, 
6 303 иностранных граждан и лиц без гражданства.

 

По видам оказанной помощи (за исключением ГГЮП) наблюдается сле-
дующая ситуация:

 

Наиболее востребованной является юридическая помощь адвокатов, 
оказываемая гражданам, права которых должны быть защищены в уго-
ловном процессе, включая досудебное производство. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ БЫЛА ОКАЗАНА  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ АДВОКАТАМИ
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РАЗДЕЛ II. 
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРАВ АДВОКАТОВ И ГАРАНТИЙ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только 
адвокатами. При этом качество оказываемой ими юридической помощи 
напрямую зависит от того, какими правами наделен адвокат, насколько 
он защищен от незаконного вмешательства в свою деятельность, какие 
гарантии у него имеются, обеспечен ли принцип неотвратимости нака-
зания за воспрепятствование адвокатской деятельности.

Права и гарантии в большей степени установлены Законом РК «Об адво-
катской деятельности и юридической помощи» (далее – Закон об адво-
катской деятельности), Уголовно-процессуальным и Гражданским про-
цессуальным кодексами. 

Однако какая-то часть таких норм является декларативной, значитель-
ная их часть и вовсе не работает, при этом явно существует потребность 
в законодательном расширении прав адвокатов и гарантий деятельно-
сти защитников.

Учитывая изложенные выше причины, на практике привлечение нару-
шителей к ответственности – почти неосуществимая задача. 

За воспрепятствование законной деятельности адвокатов по защите 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также ока-
занию юридической помощи физическим и юридическим лицам пред-
усмотрена уголовная ответственность (статья 435 Уголовного кодекса 
РК). 

Однако в результате анализа доступных данных стало известно, что за 
30 лет не было ни одного случая привлечения к уголовной ответствен-
ности за воспрепятствование адвокатской деятельности, хотя жалобы, 
в том числе на действия сотрудников правоохранительных органов, ре-
гулярно направляются в соответствующие органы.

 Таким образом, мы наблюдаем отсутствие серьезного наказания за вос-
препятствование деятельности адвокатов по оказанию помощи своим 
подзащитным. 

Ниже приведены примеры наиболее грубых нарушений.
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1. НЕДОПУСК АДВОКАТОВ К СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ОТНО-
ШЕНИИ ИХ ПОДЗАЩИТНЫХ

Приведенные примеры содержат нарушения следующих норм:

Пункт 3 статьи 13 Конституции:

- каждый имеет право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно.

Пункт 3 статьи 16 Конституции:

- каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защит-
ника) с момента, соответственно, задержания, ареста или предъявле-
ния обвинения.

Подпункт 3 пункта 2 статьи 70 Уголовно-процессуального кодекса: 

- защитник вправе участвовать в допросе подозреваемого, обвиня-
емого, а также в иных следственных и процессуальных действиях, 
в том числе в осмотре, обыске, выемке, производимых с их участием.

Пункт 7 статьи 35 Закона об адвокатской деятельности: 

- органы уголовного преследования, их должностные лица в случаях, 
предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять ад-
воката о необходимости его участия в следственных и иных процес-
суальных действиях в согласованный с адвокатом срок.

Пункт 6 статьи 35 Закона об адвокатской деятельности:

- адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при 
осуществлении адвокатской деятельности в порядке, установленном 
законом.

1. Препятствия для участия в обыске места жительства подзащитного 
(пример 1):

В марте 2022 года адвокат У., являющаяся членом Алматинской город-
ской коллегии, пожаловалась в Республиканскую коллегию адвокатов на 
действия сотрудников Агентства по противодействию коррупции (далее 
- АПК), заключающиеся в недопуске ее, как адвоката, к участию в обыске 
места жительства ее подзащитного с применением физической силы. 
Указанные действия сотрудников АПК были зафиксированы камерами 
видеонаблюдения.  При этом, согласно заявлению адвоката, ею были 
представлены удостоверение адвоката и уведомление о защите. Кроме 
того, имели место факты нелицеприятных высказываний в ее адрес. 
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Республиканская коллегия адвокатов изучила все обстоятельства и при-
шла к мнению, что нарушения со стороны сотрудников АПК имели место. 
В этой связи было направлено обращение в Генеральную прокуратуру.

В ответ Генеральная прокуратура сообщила, что, поскольку доводы ад-
воката не нашли своего подтверждения, а по итогам служебной провер-
ки незаконных действий сотрудников Департамента антикоррупционной 
службы не установлено, оснований для принятия мер реагирования со 
стороны органов прокуратуры не имеется.

2. Препятствия для участия в обыске места жительства подзащитного 
(пример 2):

Адвокаты В. и Ж. обратились в Республиканскую коллегию адвокатов 
в связи с нарушением их профессиональных прав. 

Адвокат В. приняла поручение об оказании юридической помощи 
гражданке К. при проведении обыска сотрудниками Департамента эко-
номических расследований г. Алматы. Обыск проводился в квартире, 
в которой К. проживает совместно с детьми и супругом, задержанным 
в тот же день. 

По информации, поступившей от адвокатов, гражданка К. поставила 
в известность сотрудников департамента о том, что желает, чтобы обыск 
проводился в присутствии ее адвоката. Тем не менее, сотрудник депар-
тамента не впускал адвоката В. в квартиру на протяжении почти четырех 
часов вплоть до окончания производства обыска.

Адвокатом В. был приглашен участковый инспектор, однако дверь 
в квартиру по его прибытию так и не открыли.

О данном нарушении адвокат В. также сообщила дежурному прокурору 
г. Алматы и надзирающему прокурору, на что получила ответ дежурного 
прокурора, что оказать помощь в ее профессиональной деятельности он 
не может.  

Копию протокола обыска адвокату получить не удалось. 

Адвокат В. и адвокат Ж., являющаяся защитником супруга гражданки 
К., обратились с заявлением в Управление полиции Наурызбайского 
района г. Алматы с просьбой о регистрации данного факта воспрепят-
ствования их законной деятельности в ЕРДР по соответствующей статье 
Уголовного кодекса. 

В настоящее время заявление списано в номенклатурное дело. 

Республиканская коллегия адвокатов обратилась в Генеральную про-
куратуру, Министерство внутренних дел, Агентство по финансовому 
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 мониторингу, Департамент экономических расследований (далее – ДЭР) 
и Департамент полиции. В письме было указано о необходимости приня-
тия мер прокурорского реагирования, а также выражалась просьба при-
влечь к ответственности сотрудников, допустивших нарушения.

Согласно ответу ДЭР супруга задержанного – гражданка К. – не заявляла 
следователю о том, что в целях защиты ее прав и интересов приглашены 
адвокаты. По завершению обыска от гражданки К. жалобы и замечания 
по проведенному следственному действию не поступили. Также указа-
но, что адвокат В. предоставила удостоверение адвоката и уведомление 
о защите гражданки К. после проведения обыска. 

В целом, ДЭР полагает, что нарушений законодательства и совершения 
воспрепятствования законной деятельности адвокатов не допущено.

Согласно ответу Генеральной прокуратуры надзирающим прокурором 
не установлено нарушений требований уголовно-процессуального за-
конодательства, в том числе права на защиту при производстве обыска 
по месту жительства.

Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает, что защитник вправе 
участвовать в следственных действиях в отношении подозреваемого, 
обвиняемого. Гражданка К. не относится к указанным категориям лиц, 
являясь лишь супругой подозреваемого. 

Однако Конституцией закреплено ее право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. Статья 39 Конституции устанавливает пе-
речень прав, которые не могут быть ограничены законами. К числу таких 
прав относится право на получение квалифицированной юридической 
помощи – данное право является абсолютным и не может быть ограни-
чено ни в каких случаях.  

3. Отстранение адвоката от участия в суде

Адвокат К., защищавший задержанного гражданина П., сообщил о том, 
что в результате действий следственно-оперативной группы Генераль-
ной прокуратуры (СОГ) и следственного суда был незаконно отстранен 
от защиты в суде при выборе меры пресечения его подзащитному. 

12 января с участием адвоката К. был проведен допрос его подзащитно-
го.  Для ознакомления адвокату был предоставлен протокол задержания. 
Кроме того, адвокат К. также предоставил в СОГ уведомление о приня-
тии поручения о защите с указанием своего номера телефона.

В тот же день адвокат направил ходатайство руководителю СОГ о пре-
кращении уголовного преследования гражданина П. за отсутствием 
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 состава преступления, которое согласно системе eGov.kz было передано 
на исполнение адресату на следующий день, 13 января.

Таким образом, руководитель СОГ 14 января 2022 года до начала судеб-
ного заседания знал, что адвокат К. являлся защитником гражданина П. 
по данному уголовному делу. 

Однако при рассмотрении судом ходатайства о санкционировании меры 
пресечения был назначен другой адвокат. Адвокат К. о времени и месте 
данного судебного заседания не был уведомлен.

Адвокат К. обратился в городской суд с частной жалобой, также была 
подана жалоба Прокурору города. 

Постановлением судебной коллегии Алматинского городского суда 
в  удовлетворении частной жалобы было отказано.

Согласно постановлению заместителя прокурора г. Алматы, не имеется 
оснований для применения мер прокурорского реагирования по факту 
нарушений закона при рассмотрении санкционирования меры пресече-
ния в суде, а также в проведении прокурорской проверки в отношении 
руководителя СОГ и принятии мер по привлечению к ответственности.

Адвокат К. обжаловал постановление заместителя прокурора, однако 
постановлением прокурора г.Алматы в удовлетворении жалобы было 
отказано.

4. Факт избиения адвоката

Адвокат был задержан по подозрению в совершении уголовного преступ-
ления.

На судебном заседании при избрании в отношении него меры пресе-
чения в виде содержания под стражей адвокат заявил о его избиении 
сотрудниками Департамента полиции г. Кызылорда.

По словам защитника, полицейским было известно, что он является ад-
вокатом, что и послужило причиной избиения, так как ранее он в ходе 
осуществления своей деятельности писал многочисленные жалобы 
на действия сотрудников полиции, защищая права граждан.

Республиканская коллегия адвокатов обратилась в адрес Генерально-
го прокурора о необходимости прокурорского надзора в связи с бездей-
ствием местных правоохранительных органов в данном деле. В итоге 
уголовное дело по факту пыток было зарегистрировано в ЕРДР. Однако 
впоследствии адвокат пошел на процессуальное соглашение. 
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5. Досмотр адвокатов через рентгенографический сканер 

Адвокаты Восточно-Казахстанской области вынуждены проходить до-
смотр через рентгенографический сканер при посещении своих под-
защитных в Учреждении №73 КУИС МВД РК в г. Усть-Каменогорске. 

Такой сканер подвергает человека облучению при каждом проходе через 
него. Это подтверждается тем, что беременные и дети освобождаются от 
такого досмотра. В этой связи адвокаты отказываются от прохождения 
через рентген-установку, так как в силу своей профессии они регулярно 
посещают исправительные учреждения.

Однако в случае отказа администрация учреждения не допускает адво-
катов к своим подзащитным, нарушая тем самым их конституционные 
права на получение юридической помощи, в том числе гарантированной 
государством.

При этом защитники не отказываются от прохождения досмотра в целом, 
они готовы делать это альтернативными способами, в том числе с при-
менением металлодетекторов. Тем не менее, администрация учрежде-
ния настаивает на применении рентгенографического сканера, вынуж-
дая адвокатов регулярно подвергать свое здоровье опасности. 

Таким образом, нарушается право адвоката на обеспечение безопасно-
сти при осуществлении профессиональной деятельности.

Территориальная коллегия адвокатов обращалась с этим вопросом в Уч-
реждение №73. В ответ было получено письмо, подтверждающее пози-
цию сотрудников учреждения – адвокаты обязаны проходить через рент-
генографический сканер. 

По сообщениям адвокатов такие же факты имеются и в других регионах 
страны.

2. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ СВИДАНИЙ АДВОКАТОВ СО СВОИМИ ПОД-
ЗАЩИТНЫМИ

Приведенные примеры содержат нарушения следующих норм:

Подпункт 5) пункта 9 статьи 64 Уголовно-процессуального кодекса:

- подозреваемый вправе иметь свидание с избранным или назначен-
ным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала 
допроса.

Подпункт 5 пункта 3 статьи 33 Закона об адвокатской деятельности:

- адвокат вправе с момента допуска к участию в деле иметь свида-
ния наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, 
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 продолжительности и в условиях, обеспечивающих конфиденциаль-
ность таковых свиданий.

Пункт 4 статьи 35 Закона об адвокатской деятельности:

- государственные органы, должностные лица не вправе отказы-
вать адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащит-
ным в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свида-
ний, а также ограничивать их количество и продолжительность.

1. Непредоставление свидания с подзащитным с соблюдением конфи-
денциальности

Адвокат П. обратился в Республиканскую коллегию адвокатов в свя-
зи с фактом воспрепятствования его профессиональной деятельности. 
В  своем заявлении адвокат указал, что после принятия поручения на 
участие в уголовном деле он прибыл к месту задержания своего подза-
щитного К. Однако сотрудники Департамента экономических расследо-
ваний г. Алматы отказали адвокату в предоставлении конфиденциаль-
ной беседы со своим клиентом, ссылаясь на то, что подзащитный может 
скрыться от органа уголовного преследования. Адвокату было предло-
жено побеседовать в присутствии оперативного сотрудника, к которому 
наручниками был прикреплен подзащитный. Осознавая отсутствие кон-
фиденциальности, адвокат отказался.

Проследовав за клиентом в здание Департамента экономических рас-
следований, а затем в изолятор временного содержания Департамента 
полиции г. Алматы, адвокат П. так и не получил возможности поговорить 
с задержанным. Конфиденциальная беседа состоялась лишь на следую-
щий день. 

Республиканская коллегия адвокатов обратилась в ряд государственных 
органов, в том числе в Генеральную прокуратуру и Департамент эконо-
мических расследований г. Алматы, с просьбой о принятии мер в отно-
шении сотрудников правоохранительных органов. 
Был получен ответ Генеральной прокуратуры, согласно которому надзи-
рающим прокурором нарушений требований уголовно-процессуально-
го законодательства, в том числе права на защиту при задержании К. не 
установлено. В отношении сотрудников Агентства финансового монито-
ринга проводится служебная проверка. 
В свою очередь, Департамент экономических расследований г. Алматы 
придерживается мнения, что нарушения законодательства и совер-
шение воспрепятствования законной деятельности адвокатов отсут-
ствуют.
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2. Недопуск к подзащитному

В июле 2022 года адвокаты К., Е. и С. после вступления в защиту прав 
задержанного И. прибыли на место его задержания в Департамент по-
лиции г. Шымкента. Однако сотрудники Управления собственной безо-
пасности (УСБ ДП) не допустили адвокатов к подзащитному, что было 
зафиксировано на видео смартфона. 
Согласно данным, полученным от адвокатов, также имел место случай, 
когда руководитель УСБ ДП прибыл в изолятор временного содержания 
и дал указание, чтобы к нему вывели задержанного И., что было сдела-
но. При этом разговор руководителя УСБ ДП с задержанным проводился 
без присутствия защитника – в это время адвоката С. не пропускали на 
территорию УСБ ДП. 
По случаю недопуска адвокатов было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 435 Уголовного кодекса, однако впоследствии прекращено Антикор-
рупционной службой. 

Адвокаты намерены направить жалобу в прокуратуру г. Шымкента, так 
как не был проведен ряд следственных действий. 

3. Письменный запрет правоохранительного органа на допуск адвока-
та к подзащитному
Адвокат А. сообщил о том, что при посещении своего подзащитного 
в  следственном изоляторе его не допустили к клиенту на основании 
письма Департамента экономических расследований по г. Алматы, 
направленного в следственный изолятор как документ для служебного 
пользования о недопущении к нему адвокатов без согласования с Де-
партаментом. 

Адвокат, узнав об этом, вызвал полицию для обращения с заявлением 
о регистрации в ЕРДР факта воспрепятствования законной деятельно-
сти адвоката. После приезда полиции адвоката А. пригласили пройти на 
свидание к подзащитному и попросили подняться к руководству след-
ственного изолятора, где принесли извинения за случившееся недораз-
умение. По словам адвоката, руководство согласилось с тем, что письма 
органа следствия не имеют юридической силы для следственного изо-
лятора.

В итоге свидание с клиентом состоялось спустя более двух часов после 
прибытия адвоката в следственный изолятор. 
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4. Наличие видеокамер в комнатах для свиданий с адвокатами
В следственных изоляторах установлены видеокамеры, фиксирующие 
конфиденциальные встречи с подзащитными. 

Адвокат А. направил жалобу в Генеральную прокуратуру касательно 
установленных в Учреждении №72 видеокамер, однако обращение было 
перенаправлено в ДУИС г. Алматы, то есть в орган, на действия которого 
была подана жалоба. 
Согласно ответу ДУИС камеры не могут быть демонтированы, так как 
в 2020 г. от Комитета УИС поступило указание о продолжении установки 
видеокамер в следственных кабинетах. При этом данная позиция была 
поддержана Генеральной прокуратурой. 

Адвокат А. направил запрос в Генеральную прокуратуру для предостав-
ления обоснования на установку видеокамер для целей его дальнейше-
го обжалования. 

Республиканская коллегия адвокатов неоднократно поднимала данный 
вопрос, в том числе в рамках обсуждения изменений и дополнений в Ме-
морандум о сотрудничестве между Республиканской коллегией адвока-
тов и Комитетом УИС. Однако до настоящего времени нормы, закрепля-
ющие необходимость демонтажа видеокамер, не внесены в указанный 
меморандум.

Также стоит отметить, что не все нормы действующего меморандума со-
блюдаются со стороны учреждений УИС в полной мере. Так, не во всех 
регионах адвокатам предоставляется доступ в СИЗО для работы со сво-
ими подзащитными по субботам до 12:00 часов. 

3. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛ АДВОКАТАМ ДЛЯ ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ

Приведенные примеры содержат нарушения следующей нормы:

Подпункт 4) пункта 3 статьи 33 Закона об адвокатской деятельности:

- адвокат имеет право знакомиться с материалами, касающимися 
лица, обратившегося за помощью, включая процессуальные доку-
менты, следственные и судебные дела, и фиксировать содержащуюся 
в них информацию любым способом, не запрещенным законами Рес-
публики Казахстан.
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Непредоставление материалов прекращенных дел по пыткам

Адвокатам С. и А. не предоставляют для ознакомления материалы уго-
ловных дел по пыткам. Указанные дела были прекращены Департамен-
том Агентства РК по противодействию коррупции. 

На свои запросы адвокаты на протяжении нескольких месяцев получают 
письма о том, что дела находятся на изучении в прокуратуре города, Ге-
неральной прокуратуре и прочее. 

Случаи непредоставления информации адвокатам для ознакомления 
были обжалованы в Генеральную прокуратуру, городскую прокуратуру, 
Агентство по противодействию коррупции. 

На сегодняшний день адвокату С. после многочисленных обращений 
предоставлены для ознакомления 14 постановлений о прекращении дел 
из 15. Материалы не предоставлены ни по одному из них. 

Адвокат А. получила доступ лишь к двум делам из четырех. 

4. ПРОБЛЕМЫ ДОПУСКА АДВОКАТОВ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕ-
ТАМ

Приведенный пример содержит нарушения следующих норм:

Пункт 3 статьи 13 Конституции:

- каждый имеет право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно.

Подпункт 8) пункта 3 статьи 33 Закона об адвокатской деятельности:

- адвокат правомочен знакомиться с информацией, составляющей 
государственные секреты, а также содержащей военную, коммерче-
скую, служебную и иную охраняемую законом тайну, если это необ-
ходимо для осуществления защиты или представительства при про-
ведении дознания, досудебного расследования, в суде, в порядке, 
предусмотренном законами Республики Казахстан.

Пункт 3 статьи 45 Закона об адвокатской деятельности:

- лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, 
за исключением случаев, когда адвокат назначается в качестве за-
щитника по уголовным делам, по которым его участие обязательно, 
если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката.
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Отказ в предоставлении допуска к государственным секретам

Согласно полученным от адвоката данным, адвокат М., имея соглаше-
ние с клиентом, не был допущен для защиты его интересов. Предлогом 
послужило отсутствие допуска к государственным секретам на момент 
заключения соглашения. 

Через полтора месяца после обращения в Департамент юстиции г. Ал-
маты за допуском был получен отказ в связи с тем, что якобы предо-
ставлены недостоверные сведения. Отказ не был обжалован по просьбе 
подзащитного.

Таким образом, согласно установленному порядку уполномоченный ор-
ган обладает возможностью отказать в предоставлении допуска адвока-
ту по надуманному поводу. 

В связи с длительным сроком оформления допуска подзащитные адво-
катов часто вынуждены отказываться от помощи выбранных адвокатов 
и заключать договор с защитником, у которого такой допуск имеется, 
либо соглашаться на предоставление адвоката по назначению.

Таким образом, гражданин, привлекаемый к уголовной ответственности, 
лишается права или существенно ограничивается в праве свободного 
выбора защитника на самых важных этапах досудебного расследова-
ния (задержание, допрос, санкционирование меры пресечения и т.д.), 
что в последующем может негативно повлиять на исход дела.

Также необходимо обратить внимание на следующее. Действующий по-
рядок предусматривает, что адвокат должен получить допуск к государ-
ственным секретам, при этом такой допуск действует лишь в рамках 
одного конкретного дела. При этом у некоторых иных субъектов уголов-
ного процесса отсутствует необходимость получения допуска на каждое 
дело, так как они обладают доступом к сведениям, составляющим госу-
дарственные секреты, в силу своих должностных полномочий.

5. ПРОВЕДЕНИЕ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНО-
ШЕНИИ АДВОКАТОВ

Приведенные примеры содержат нарушения следующей нормы:

Пункт 8 статьи 232 Уголовно-процессуального кодекса:

- запрещается проводить негласные следственные действия в отно-
шении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь, за 
исключением случаев, когда имеются основания полагать, что ими 
готовится или совершено тяжкое или особо тяжкое преступление. 
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1. Предоставление суду в качестве доказательств записей конфиден-
циальных бесед адвоката с клиентом (пример 1)
Согласно полученным от члена Президиума Республиканской коллегии 
адвокатов данным в период досудебного расследования сотрудниками 
правоохранительных органов негласно записывались конфиденциаль-
ные разговоры адвоката А. со своим подзащитным. Данные записи были 
в дальнейшем направлены на видеофонографическую экспертизу сле-
дователем Департамента антикоррупционной службы по Северо-Казах-
станской области.

Затем адвокат А. обратился с жалобой в областную прокуратуру на неза-
конное осуществление негласных следственных действий в отношении 
адвоката, однако в удовлетворении жалобы было отказано. Позднее жа-
лоба адвоката А. была возвращена следственным судом без рассмотре-
ния. 

В итоге указанные записи разговоров адвоката и его подзащитного, где 
адвокат указан как неизвестное лицо, были предоставлены суду в каче-
стве доказательств виновности подсудимого. 

Однако членом президиума Республиканской коллегии адвокатов было 
подано ходатайство о недопустимости признания записи конфиденци-
ального разговора адвоката А. со своим подзащитным в качестве дока-
зательства по делу. 

В итоге вышеуказанная запись конфиденциального разговора адвоката 
с подзащитным была признана судом недопустимой в качестве доказа-
тельства и исключена из объема обвинения. 

2. Предоставление суду в качестве доказательств записей конфиден-
циальных бесед адвоката с клиентом (пример 2)

17 мая 2021 года наряду с приговором Суд №2 г. Атырау по ходатайству 
адвоката Ж.  вынес по делу частное постановление. Данным актом суд 
обратил внимание на допущенные нарушения со стороны органа уго-
ловного преследования, производившим скрытую запись юридической 
консультации адвоката со своим подзащитным через подозреваемого 
Б., который по поручению органа явился в офис к адвокату под видом 
клиента. Орган уголовного преследования использовал эти записи в ка-
честве доказательств по делу, тем самым нарушил адвокатскую тайну и 
воспрепятствовал законной деятельности адвоката. 

Однако, даже при наличии постановления суда, бесспорно установив-
шего указанный факт, лица, допустившие такое нарушение, не понесли 
никакого наказания. Более того, такая практика находит свое дальней-
шее развитие.
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3. Осуществление слежки за адвокатом

Имеются факты осуществления слежки за адвокатами сотрудниками ор-
ганов, ведущих уголовный процесс. Несколько защитников обращались 
в Республиканскую коллегию адвокатов с соответствующими заявле-
ниями. Данная информация была отправлена в соответствующие пра-
воохранительные органы для принятия мер в отношении виновных лиц. 

6. НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АДВОКАТСКИМИ ЗАПРОСАМИ

Подпункт 2 пункта 3 статьи 33 Закона об адвокатской деятельности:

- адвокат вправе запрашивать и получать во всех государственных 
органах, органах местного самоуправления и юридических лицах све-
дения, необходимые для осуществления адвокатской деятельности.

Пункт 8 статьи 35 Закона об адвокатской деятельности: 

- государственные органы, органы местного самоуправления и юри-
дические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать пись-
менный ответ на запрос адвоката, связанный с оказанием им юриди-
ческой помощи. В предоставлении адвокату запрошенных сведений 
может быть отказано в случае, если информация отнесена к инфор-
мации с ограниченным доступом.

Адвокатский запрос является одним из основных инструментов работы 
защитников. Ответ на него в общем порядке должен быть предоставлен 
в 10-дневный срок.

При этом зачастую информация по запросу адвоката не предоставляется 
в установленный срок либо не предоставляется вообще.  

Всего за 2022 год адвокатами было направлено 93 506 адвокатских за-
просов.

Из них удовлетворено 95%. 

17% отказов в предоставлении информации были обжалованы. 

В Кодексе об административных правонарушениях РК существует норма 
о привлечении к административной ответственности за воспрепятство-
вание законной деятельности адвоката, выразившееся в непредставле-
нии либо отказе от представления в установленные законодательством 
сроки по письменному запросу необходимых документов, материалов 
или сведений (статья 668). 
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Судебная практика показывает, что данная статья является работающей, 
в отличие от упомянутой выше статьи Уголовного кодекса РК за воспре-
пятствование законной деятельности адвоката.

Тем не менее, зачастую установленный законодательством срок для пре-
доставления ответа на адвокатский запрос является чрезмерным. 

Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество» копии документов, на-
ходящиеся в регистрационном деле правового кадастра, должны быть 
предоставлены регистрирующим органом не позднее трех рабочих дней 
со  дня подачи запроса на получение информации. На практике такой 
срок проблем для административных органов с ответом не вызывает. 
В связи с развитием информационных технологий представляется целе-
сообразным сократить до трех дней срок ответа на адвокатский запрос 
для всех государственных органов и государственных юридических лиц. 

Далее, срок на обжалование постановления по делу об  административном 
правонарушении в соответствии со статьей 826-1 Кодекса РК «Об адми-
нистративных нарушениях» составляет 10 суток. Таким образом, в слу-
чае вступления адвоката в дело после вынесения постановления о при-
влечении к административной ответственности, адвокат практически 
лишается возможности использовать такой инструмент, как адвокатский 
запрос.

Кроме того, согласно части 4 статьи 131 Уголовно-процессуального ко-
декса РК лицо может быть задержано по подозрению в совершении пре-
ступления на срок не более сорока восьми часов, а несовершеннолетний 
– на срок не более двадцати четырех часов, за исключением случаев, 
когда допускается задержание на срок не более семидесяти двух часов.

Если ответ на адвокатский запрос в рамках оказания юридической по-
мощи при задержании лица и (или) согласования прокурором и (или) 
рассмотрения в суде материалов уголовного дела об избрании меры 
пресечения будет готовиться в течение трех суток, а задержание осу-
ществляется на более короткий срок, то смысл в ответе на адвокатский 
запрос через трое суток теряется. Адвокат не может предоставить ответ 
ни суду, ни прокурору, ни органу досудебного расследования. 

В этой связи необходимо сократить срок рассмотрения адвокатского за-
проса в указанных случаях до 24 часов. В этом случае адвокат сможет его 
представить соответствующим органам. 

В целом, необходимо дифференцировать запрос адвоката, направляе-
мый в общих случаях оказания юридической помощи, и запрос, направ-
ляемый в ходе судебного процесса. 
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Предлагается установить следующие сроки для предоставления ответа:

- для государственных органов и государственных юридических лиц – 
три дня; 

- при оказании юридической помощи по уголовному делу или по делу 
об  дминистративном правонарушении – трое суток; 

- при оказании юридической помощи в случае задержания лица и (или) 
согласования прокурором либо рассмотрении вопроса об избрании меры 
пресечения – двадцать четыре часа; 

- в остальных случаях – десять рабочих дней.

Республиканская коллегия адвокатов выступала с данным предложени-
ем в рамках рабочих групп по законотворческой деятельности, однако 
в ходе обсуждения поправка не получила поддержки со стороны госу-
дарственных органов.  

7. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ГАРАНТИЙ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Некоторые случаи нарушения прав адвокатов не охватываются суще-
ствующими гарантиями, закрепленными в законодательстве. В этой 
связи необходимо расширить гарантии профессиональной деятельности 
адвокатов.

Ниже приведен пример, подтверждающий такую необходимость.

Возбуждение уголовного дела в отношении адвоката по надуманным 
поводам

В отношении адвоката С. было возбуждено уголовное дело по обвинени-
ям в подкупе или принуждении к даче ложных показаний или уклонению 
от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному перево-
ду, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение уголовных 
правонарушений (статьи 422 и 132 Уголовного кодекса). 

Адвоката задержали и заключили под стражу после произведенных 
обысков в его офисе, откуда были изъяты материалы адвокатских дело-
производств.

В защите участвовало более 50 адвокатов. Республиканская коллегия 
обращалась с жалобами в различные инстанции. В итоге досудебное 
расследование в отношении адвоката С., которое длилось почти полго-
да, было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного право-
нарушения.

Республиканская коллегия адвокатов пришла к следующему вы-
воду, – ранее адвокат, неоднократно принимал принципиальную 
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 профессиональную и гражданскую позицию по каждому уголовному делу, 
что породило в его отношении негативное и неприязненное отношение 
со стороны определенных сотрудников правоохранительных органов.

8. СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ АДВОКАТОВ О НАРУШЕНИИ ИХ ПРАВ 
В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КОЛЛЕГИЮ АДВОКАТОВ

За 2022 год Республиканской коллегией адвокатов рассмотрено 29 обра-
щений адвокатов. 

За последний период прослеживается увеличение количества обраще-
ний – с каждым годом почти вдвое.

 

По динамике количества обращений можно сделать вывод о том, что 
в целом наблюдается рост нарушений в отношении адвокатов. 

Однако стоит отметить, что не по каждому обращению подтверждаются 
нарушения. Так, из 29 заявлений адвокатов нарушения были установле-
ны в 15 случаях.

При этом далеко не по каждому нарушению защитники направляют жа-
лобы в Республиканскую коллегию адвокатов. В этой связи предполага-
ется, что в действительности число нарушений составляет больше пят-
надцати.

Кроме того, рост числа обращений подтверждает повышение доверия 
к своей профессиональной организации – адвокаты осознают свою при-
частность к профессиональному сообществу и тот факт, что за ними сто-
ит организация, которая защитит их права. 

Наибольшее количество обращений поступило от адвокатов Алматин-
ской городской коллегии адвокатов. При этом от некоторых коллегий ад-
вокатов обращений не поступало. 

Национальный доклад о состоянии адвокатуры и деятельности адвокатов  
по защите прав и свобод граждан в 2022 году 
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Наиболее часто совершающимся нарушением, по которым адвокаты об-
ращались в Республиканскую коллегию адвокатов, является воспрепят-
ствование законной адвокатской деятельности с нанесением при этом 
телесных повреждений и оскорблений, а также предъявлением необо-
снованных обвинений.

 

Республиканская коллегия адвокатов полагает, что нарушение личной 
безопасности адвоката при исполнении им своих профессиональных 
обязанностей является недопустимой мерой со стороны сотрудников го-
сударственных органов.  

КЛАСИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ

Национальный доклад о состоянии адвокатуры и деятельности адвокатов  
по защите прав и свобод граждан в 2022 году 
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По динамике количества обращений можно сделать вывод о том, что в 

целом наблюдается рост нарушений в отношении адвокатов.  
Однако стоит отметить, что не по каждому обращению 

подтверждаются нарушения. Так, из 29 заявлений адвокатов нарушения были 
установлены в 15 случаях. 

При этом далеко не по каждому нарушению защитники направляют 
жалобы в Республиканскую коллегию адвокатов. В этой связи предполагается, 
что в действительности число нарушений составляет больше пятнадцати. 

Кроме того, рост числа обращений подтверждает повышение доверия 
к своей профессиональной организации – адвокаты осознают свою 
причастность к профессиональному сообществу и тот факт, что за ними стоит 
организация, которая защитит их права.  

Наибольшее количество обращений поступило от адвокатов 
Алматинской городской коллегии адвокатов. При этом от некоторых коллегий 
адвокатов обращений не поступало.  
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РАЗДЕЛ III. 
ОТСУТСТВИЕ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА К ПРОБЛЕМАМ АДВОКАТУРЫ

Развитие общества неизбежно влечет за собой необходимость реформ 
его основных институтов. 

В настоящее время происходит трансформация в судебной системе, 
сис теме правоохранительных органов. Однако в отношении адвокатуры 
складывается иная ситуация.

При этом реформы судебной системы, правоохранительных органов не 
будут полными и эффективными без соответствующих кардинальных из-
менений статуса адвоката и расширения его прав и гарантий адвокат-
ской деятельности.

Глава государства несколько раз отмечал важность роли защитников, 
однако на практике установки Президента не находят реализации. При 
этом нельзя забывать, что надлежащий уровень защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан не может быть обеспечен без изменения 
отношения государства к адвокатуре.

Ниже приведены факты, подтверждающие недостаток внимания к раз-
витию адвокатуры со стороны государственных органов.

1. ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНО-
ШЕНИИ АДВОКАТОВ

1. Нормативные правовые акты правоохранительных органов 
об утверждении правил пропускного режима:

Одной из насущных проблем адвокатов является ограничение использо-
вания технических средств (смартфонов и ноутбуков) в зданиях и на тер-
ритории правоохранительных органов.  

Введенный в марте 2016 года абсолютный запрет на использование 
смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных орга-
нов был отменен, и с 2020 года государственные служащие вновь мо-
гут находиться в зданиях со смартфонами. Однако отмена ограничений 
не затронула адвокатов.

На сегодняшний день все правоохранительные органы имеют внутрен-
ние нормативные правовые акты об утверждении правил пропускного 
режима в их зданиях и помещениях.
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Приказами КНБ и Генеральной прокуратуры установлены запреты на ис-
пользование адвокатами общедоступных научно-технических средств, 
включая смартфоны.

Приказы МВД и Министерства финансов не запрещают использование 
технических средств адвокатам, но обязывают их для такого использо-
вания получить разрешение должностного лица, ведущего администра-
тивный или уголовный процесс.

Данные ограничения препятствуют адвокатам в полной мере оказывать 
необходимую квалифицированную профессиональную юридическую по-
мощь. 

Более того, суды придерживаются мнения, схожего с мнением адвокату-
ры. Ниже приведен такой пример.

В октябре 2022 года адвокат ходатайствовала о возможности проно-
са ноутбука и сотового телефона в административное здание Антикор-
рупционной службы для целей ознакомления с томами уголовного дела 
в   тношении ее подзащитного, сличения содержания сканированных 
томов с оригиналами уголовного дела и сканирования документов при 
помощи смартфона. 

Однако постановлением руководителя следственно-оперативной груп-
пы в удовлетворении ходатайства было отказано со ссылкой на Правила 
по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в админи-
стративных зданиях антикоррупционной службы (утверждены приказом 
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции от 3 ноября 2016 года № 42). 

Из постановления следует, что следователь отнес указанные предметы 
к запрещенным к проносу в административное здание органа, ведуще-
го уголовный процесс, но не обосновал правомерность запрета и в чем 
заключается нарушение требований безопасности режимного объекта.

Указанное постановление было обжаловано адвокатом, и жалоба была 
удовлетворена постановлением следственного судьи – решение руково-
дителя следственно-оперативной группы было признано незаконным.

В постановлении судья сослался на подпункт 4) пункта 3 статьи 33 Зако-
на об адвокатской деятельности, согласно которому адвокат, выступая 
в качестве защитника или представителя, правомочен в соответствии 
с процессуальным законом знакомиться с материалами, касающимися 
лица, обратившегося за помощью, включая процессуальные докумен-
ты, следственные и судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них 
информацию любым способом, не запрещенным законами Республики 
Казахстан.
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Суд констатировал, что в действующем Уголовно-процессуальном кодек-
се не имеется запрета на ознакомление с материалами дела, которые 
должны быть предоставлены защитнику в ходе досудебного производ-
ства и не содержат охраняемую законом тайну, путем снятия с них копий 
с использованием технических средств.

Однако, несмотря на указанный судебный акт, Антикоррупционной служ-
бой адвокату было отказано во входе в здание с сотовым телефоном и 
ноутбуком. Ознакомление с делом было произведено в следственном 
изоляторе. 

Адвокат обладает особым статусом, поскольку он осуществляет в том 
числе публично-правовую функцию. В этой связи пропускной режим об-
щего порядка не должен распространяться на защитника.

В вопросах использования технических средств адвокаты оказались 
более ограниченными даже по сравнению с юридическими консультан-
тами. Юридический консультант при выполнении принятого поручения 
имеет право использовать в суде и других государственных и негосу-
дарственных органах и организациях компьютеры, смартфоны и иные 
технические средства, необходимые для оказания юридической помо-
щи, в порядке, установленном процессуальным законодательством Ре-
спублики Казахстан. Перечень органов, указанных в данном пункте зна-
чительно шире, чем перечень, приведенный в пункте 9 статьи 35 Закона 
об адвокатской деятельности, который в отношении адвокатов разреша-
ет такое применение только в судах.

Таким образом, адвокаты занимают неравное положение в вопросе при-
менения технических средств по сравнению с государственными служа-
щими, прокурорами, должностными лицами, органов, ведущих уголов-
ный процесс, и даже юридическими консультантами. 

2. Налоговый Кодекс:

Адвокатская деятельность является в некоторой мере схожей с деятель-
ностью предпринимателей. Однако если в отношении субъектов МСБ го-
сударством установлены выгодные условия для осуществления их дея-
тельности, то адвокатам подобных преимуществ не предоставляется. 

В этой связи для выравнивания позиций адвокатуры и бизнеса в дан-
ном разрезе предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, пре-
доставляющие адвокатам следующие права:

1) на использование специального режима налогообложения по анало-
гии с предпринимателями;
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2) на вычеты из налогооблагаемого дохода всех расходов, связанных 
с осуществлением адвокатской деятельности (при общеустановленном 
налоговом режиме).

3. Правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъ-
ектам МСБ в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 
2022 года:

После трагических событий января 2022 года Правительство разрабо-
тало порядок возмещения ущерба гражданам и субъектам МСБ. Более 
того, предпринимателям были предоставлены дополнительные меры 
поддержки со стороны акимата г. Алматы. Однако в отношении адвока-
тов подобный алгоритм не был утвержден, как и любая иная поддержка 
со стороны государства.

Таким образом, предприниматели получили денежное возмещение 
ущерба из государственного бюджета, однако адвокатам в возмещении 
было отказано.

В этой связи в Республиканскую коллегию адвокатов обратилось не-
сколько адвокатов г. Алматы. 

По данному вопросу пострадавшие адвокаты и Республиканская колле-
гия обращались в государственные органы, но усилия не принесли ре-
зультата.

Пострадавшие неоднократно подавали заявления на возмещение ущер-
ба по правилам, установленным для физических лиц. Однако заявления 
не были рассмотрены. В качестве причины указывалось то, что в зако-
нодательстве отсутствует правовой акт по утверждению порядка имуще-
ственного вреда, причиненного в ходе беспорядков, лицам, занимаю-
щимся частной практикой. 

Адвокаты обратились в суд с иском к городскому и районному акиматам. 
В ходе разбирательства от адвокатов все же было принято заявление 
на возмещение ущерба как от физических лиц, однако им снова было 
отказано.

В итоге суд принял решение отказать адвокатам в полном объеме. 

Таким образом, имеет место несправедливое отношение к адвокатам, 
оказавшимся вне рамок оказания государственной помощи.  
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2. ИГНОРИРОВАНИЕ МНЕНИЯ АДВОКАТУРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Реформы в области правосудия, несомненно, затрагивают и интересы 
адвокатуры. 

При этом в составах рабочих групп число представителей правоохра-
нительных органов превалирует над числом представителей право-
защитных институтов. Кроме того, в течение прошлого года в ходе за-
конотворческой деятельности позиция Министерства юстиции была 
представлена не в той мере, как того ожидало адвокатское сообщество 
с точки зрения заинтересованности министерства как органа, уполномо-
ченного обеспечивать функционирование и развитие системы гаранти-
рованной государством юридической помощи.

В этой связи проблемы адвокатов зачастую рассматриваются по оста-
точному принципу. Это приводит к тому, что позиции адвокатского со-
общества по тем или иным вопросам в процессе законотворческой дея-
тельности не учитываются.

1. Проектный офис при Министерстве юстиции

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Глава государства 
отметил, что «недопустимо, чтобы законы менялись в угоду сиюминутной 
конъюнктуре или узким корпоративным интересам. Поэтому полномочия 
по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
необходимо передать Министерству юстиции». 

В реализацию данного указания был создан Проектный офис при Мини-
стерстве юстиции на базе Института законодательства для проведения 
ревизии уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В рамках работы Проектного офиса 475 статей Уголовного кодекса РК 
подверглись постатейному анализу представителями адвокатуры, пра-
воохранительных и государственных органов, учеными, юристами. Ана-
лиз был направлен на выявление неработающих норм, коллизий, про-
белов и норм, мешающих правосудию. По итогам анализа выявлен ряд 
проблемных вопросов, по которым предложены концептуальные меры.

Установка Президента о переводе полномочий по ревизии законода-
тельства уполномоченному органу в сфере адвокатуры соблюдена.

Однако по факту состав Проектного офиса представлен в большей части 
государственными органами, в связи с чем интересы Генеральной проку-
ратуры, органов внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу 
и прочих органов превалируют над мнением небольшого числа предста-
вителей общественности (адвокатов, ученых-юристов). При этом депар-
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тамент правовой политики Министерства юстиции заложил часть концеп-
туальных позиций по усилению прав адвокатов в законопроект, однако 
представители правоохранительных органов их не поддерживают.

В результате правильная и востребованная идея может быть исполне-
на таким образом, что итог может остаться прежним: соответствующий 
законопроект в большей степени будет отражать нужды государствен-
ных органов. 

2. Отсутствие системного видения государства в отношении адвокатуры

С момента принятия Концепции развития адвокатуры прошел почти год. 
Однако предложения соответствующего законопроекта не поддержива-
ются государственными органами, причем правоохранительным блоком 
в большей степени.

В качестве примера можно привести следующий случай. Депутатами 
Мажилиса был инициирован законопроект, отрывочно содержащий 
лишь некоторые положения, отраженные в проекте закона в реализа-
цию Концепции развития адвокатуры. При этом законопроект депутатов 
предварительно с адвокатами не обсуждался. Как следствие, не были 
соблюдены логика и общее восприятие законопроекта, подготовленного 
адвокатами. Более того, документ также включал в себя иные, неразум-
ные с точки зрения адвокатуры, предложения.

В итоге по данному законопроекту Правительство дало заключение, 
не поддерживающее 95% всех предложений. 

Так, законопроект, инициированный депутатами, содержал норму из 
подготовленного адвокатами законопроекта по изменению статьи 435 
Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за воспрепят-
ствование законной деятельности адвокатов. В частности, предлагалось 
использование формального состава преступления с перечислением 
конкретных деяний. 

Однако в проекте заключения Правительства, который был направлен 
в адрес Республиканской коллегии адвокатов, было указано, что целесо-
образность изменения конструкции указанной статьи вызывает сомне-
ния и такой подход повлечет необоснованную криминализацию деяний, 
не представляющих общественной опасности, неоправданное вмеша-
тельство в деятельность судьи, прокурора и органа досудебного рассле-
дования, а также существенное ограничение их процессуальных прав.

При этом, как было указано выше, данная статья Уголовного кодекса 
не работает, что является причиной систематических нарушений гаран-
тий адвокатской деятельности. 
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В итоге складывается ситуация, когда в силу отсутствия единой  стратегии 
государства по развитию адвокатуры лица, имеющие право законода-
тельной инициативы, могут хаотично инициировать бессистемные из-
менения в Закон об адвокатской деятельности. При этом позиция ад-
вокатуры по таким изменениям не учитывается. Более того, отдельные 
предложения, повышающие статус адвокатов и, как следствие, качество 
оказываемой ими помощи, Правительством не поддерживаются.

Помимо этого, в целом на протяжении отчетного периода наблюдалась 
низкая вовлеченность уполномоченного органа для решения проблем 
адвокатуры. Этому, возможно, способствовала ограниченность ресурсов 
и наличие разноплановых задач у профильного департамента. 

Так, Министерство юстиции не обратило ожидаемого внимания к рабо-
те Республиканской коллегии адвокатов по подготовке Концепции раз-
вития адвокатуры и разработанному в ее реализацию законопроекту. 
На площадках, где были презентованы данные документы, министерство 
в целом поддерживало адвокатский программный документ, но в ходе 
обсуждения конкретных поправок ввиду влияния правоохранительного 
блока соглашалось с их позицией. 

Также можно отметить, что после подписания Дорожной карты по реали-
зации предложений, озвученных весной 2022 года в ходе круглого стола 
на тему «Современная адвокатура. Проблемы и пути решения», Мини-
стерство юстиции обратилось в соответствующие государственные ор-
ганы. Однако предложения по изменениям, влияющим на деятельность 
адвокатов, были отвергнуты. Дополнительные меры Министерством 
юстиции приняты не были. 

В то же время Министерство юстиции является уполномоченным орга-
ном в сфере оказания юридической помощи населению, и, по ожидани-
ям адвокатуры, должно быть заинтересовано в усилении статуса и пол-
номочий адвокатов. 

Еще одним примером того, что изменения в законодательство, влияю-
щие на деятельность адвокатов, вносятся бессистемно, служит поправ-
ка в статью 423 Уголовного кодекса «Разглашение данных досудебно-
го производства или закрытого судебного разбирательства». Поправка 
была внесена в рамках закона «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите».

Согласно новой редакции указанной статьи, список лиц, подлежащих уго-
ловной ответственности за разглашение данных досудебного производ-
ства без согласия прокурора либо судьи, расширяется путем включения 
в него лиц, которым данные досудебного производства или  закрытого 
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судебного разбирательства «доверены или стали известны по  службе, 
работе либо по иным предусмотренным законом Республики Казахстан 
основаниям». 

Жалобы адвокатов, столкнувшихся с нарушениями в ходе досудебного 
производства, зачастую не приводят к необходимому результату либо 
требуют немедленного освещения. В этой связи адвокаты вынуждены 
на все эти нарушения обращать внимание общественности, поскольку 
должны обеспечить защиту интересов своего клиента всеми правомер-
ными способами. При этом данные досудебного расследования не раз-
глашаются, адвокат освещает нарушения со стороны правоохранитель-
ных органов.

Адвокаты в ходе досудебного производства в силу ограниченных процес-
суальных полномочий не имеют доступа ко всем материалам уголовного 
дела в отличие от сотрудников органа, ведущего досудебное расследо-
вание, и прокурора. Это в очередной раз подтверждает несоблюдение 
принципа равноправия и состязательности сторон обвинения и защиты.  

Однако подобные публичные освещения адвокатами нарушений со сто-
роны сотрудников правоохранительных органов зачастую трактуются 
как разглашение данных досудебного расследования. 

При этом органы досудебного расследования позволяют себе освещать 
обстоятельства того или иного резонансного уголовного дела, раскрывая 
в пресс-релизах данные подозреваемых и потерпевших лиц, основания 
подозрения, детали и ход досудебного расследования, и в отсутствие 
вступившего в законную силу приговора называть людей виновными 
в совершении того или иного уголовного правонарушения.

Таким образом, принятая поправка ставит под угрозу возможности адво-
ката в освещении нарушений, допускаемых сотрудниками правоохрани-
тельных органов при производстве досудебного расследования, и созда-
ет угрозу привлечения к уголовной ответственности именно адвокатов.

В этой связи она должна быть пересмотрена в рамках более широкой 
дискуссии с концептуальным пересмотром всех вопросов и механизмов, 
с учетом института презумпции невиновности. 

Также необходимо обратить внимание на следующее. Как указывалось 
выше, по указанию Президента страны ревизия норм уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства была передана Проектному 
офису при Министерстве юстиции. 

Но, как оказалось, параллельная работа по внесению изменений и до-
полнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не 
была переведена в компетенцию Проектного офиса. В результате игнори-
рования поручений Главы государства приняты поправки,  ущемляющие 
интересы адвокатуры. 
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Таким образом, важные нормативные правовые акты, предусматрива-
ющие серьезные санкции и порядок судопроизводства по таким делам, 
продолжают претерпевать хаотичные изменения. Это говорит о том, что 
отсутствует единый вектор развития в данном направлении. Адвокатура 
считает такой подход недопустимым.

В этой связи видится разумным применить к Уголовному, Уголовно-про-
цессуальному, а также к Уголовно-исполнительному кодексам тот же по-
рядок внесения изменений, что и к Налоговому кодексу и Кодексу об ад-
министративных правонарушениях. При таком подходе изменения и 
дополнения в кодексы не должны вноситься сопутствующими законами.

3. СЛОЖНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СЕЛЬСКИМИ ЖИТЕЛЯМИ 
ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Организация деятельности адвокатов по оказанию юридической помо-
щи относится к компетенции территориальных коллегий адвокатов. 

Согласно сведениям, указанным на сайтах акиматов областей и райо-
нов, в 17 областях Республики Казахстан существует 166 районов и око-
ло 2283 сельских населенных пунктов (далее – СНП).

На 1 января 2023 года 38,2% жителей страны составляют сельское насе-
ление (по данным Бюро национальной статистики). При этом по сведениям 
территориальных коллегий адвокатов в настоящее время лишь 10% ад-
вокатов осуществляют профессиональную деятельность на селе. Из них 
подавляющее большинство адвокатов располагаются в районных цен-
трах по месту нахождения офисных помещений.

Соответственно, для получения юридической помощи жители сельских 
округов вынуждены обращаться в районный центр или в близлежащий 
город. В отдельных случаях адвокаты оказывают юридическую помощь 
сельским жителям путем выезда в командировку.

Нехватка адвокатов в СНП обусловлена как сокращением населения сел 
и отсутствием в них достаточных условий для работы адвокатов, так и 
понижением статуса отдельных населенных пунктов. 

К примеру, село Маркаколь (в Курчумском районе Восточно-Казахстан-
ской области) до конца 2021 года был опорным СНП, где после утраты 
статуса районного центра был упразднен суд. В настоящее время на-
селение всего бывшего Маркакольского района – важнейшего пригра-
ничного района ВКО – вынуждено обращаться за помощью адвокатов в 
районный центр, находящийся в 320 км от самого отдаленного села рай-
она. В свою очередь, на 12 СНП Курчумского района приходится всего 4 
адвоката, из них 3 адвоката в районном центре, и только 1 адвокат в селе 
Маркаколь.
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Другой пример: население поселка Жанаарка в Жанааркинском районе 
Улытауской области Казахстана составляет 17,5 тыс. человек (население 
всего района – 35,6 тыс. человек). При этом помощь в данном поселке 
оказывают 3 адвоката. Расстояние до областного центра – 324 км.

По информации территориальных коллегий адвокатов в отдельных рай-
онах областей число адвокатов критически низкое. 

К примеру, в 26 СНП Енбекшиказахского района Алматинской области 
юридическую помощь оказывают всего 2 адвоката. В иных районах ад-
вокаты и вовсе отсутствуют. 

В соответствии со статьей 13 Конституции «каждый имеет право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи». Тем не менее, ока-
зание такой помощи адвокатами жителям сельской местности зачастую 
невозможно из-за отсутствия достаточного количества кадров.

Важно увеличение числа адвокатов, в том числе на селе. В 2022 году 
по  стране всего 23 принятых в коллегии адвокатов приступили к дея-
тельности на уровне СНП.

На сегодняшний день общее число адвокатов на селе – 601, самый высо-
кий показатель в Акмолинской области – 156 и Карагандинской области 
– 75, а самые низкие в Атырауской и Актюбинской областях – 4 и 9 соот-
ветственно.

Статья 54 Закона об адвокатской деятельности предусматривает льго-
ту для адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность 
в сельских населенных пунктах. Такие адвокаты уплачивают членские 
и целевые взносы в размере пятидесяти процентов от установленной 
ставки.

Также для улучшения ситуации по оказанию адвокатами юридической 
помощи в СНП территориальные коллегии адвокатов в рамках своих 
возможностей прилагают все усилия.

К примеру, Алматинская областная коллегия адвокатов (АОКА) создала 
юридическую консультацию в Райымбекском районе и направила од-
ного адвоката для оказания квалифицированной юридической помощи 
в  казанном районе (численность населения – 38,7 тыс. человек). Адво-
кат арендовал квартиру, находившуюся в собственности Алматинского 
областного суда. Однако в конце 2021 года адвокат был вынужден ее ос-
вободить.

Кроме того, позднее адвокат также был вынужден освободить кабинет 
в здании Райымбекского районного суда, который являлся местом на-
хождения юридической консультации. С поддержкой АОКА ему был пре-
доставлен кабинет в здании акимата, который при этом является неота-
пливаемым. 
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По данному случаю АОКА и Республиканская коллегия адвокатов обра-
щались в районный акимат, Верховный Суд и Министерство юстиции. 
Однако поддержки в предоставлении адвокату жилья и помещения для 
оказания помощи населению не последовало. 

Как видно из вышеописанного примера, местные органы власти само-
устранились в вопросе обеспечения населения квалифицированной 
юридической помощью. Тогда как значительная часть населения СНП 
(лица с низким уровнем дохода и другие социально уязвимые категории 
граждан) нуждается в получении комплексной социальной юридической 
помощи и гарантированной государством юридической помощи.

В этой связи организация деятельности адвокатов по оказанию юриди-
ческой помощи на селе представляется особенно важной, а также воз-
можной при тесном взаимодействии акиматов с территориальными кол-
легиями адвокатов. 

Предлагается возложить обязанность на местные исполнительные ор-
ганы обеспечивать служебными помещениями адвокатов, работающих 
в сельских населенных пунктах, а также предоставлять льготы при опла-
те аренды таких помещений. Помимо этого, предлагается, чтобы со сто-
роны государства адвокатам предоставлялось служебное жилище. 

Кроме того, для устранения неравномерности обеспечения юридической 
помощью в городской и сельской местности представляется важным, 
чтобы в перспективе адвокатам были предоставлены такие же меры со-
циальной поддержки, как в рамках программы «С дипломом в село!».



РАЗДЕЛ IV.

КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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РАЗДЕЛ IV.
КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

1. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ГГЮП

На адвокатов возложена конституционная обязанность по оказанию 
квалифицированной юридической помощи населению. 

За 2022 год более 169 тыс. граждан получило гарантированную государ-
ством юридическую помощь от адвокатов. 

Адвокатское сообщество воспринимает данную социальную миссию как 
предельно ответственную и одну из важнейших задач для обеспечения 
граждан и юридических лиц надлежащей защитой их прав и интересов. 
В этой связи от государства ожидается должное обеспечение условий 
для работы защитников по программе ГГЮП, так как согласно Консти-
туции высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, 
права и свободы.  

Однако сейчас мы наблюдаем ряд проблем в этой сфере, которые не-
гативно влияют на качество оказываемой гражданам помощи. К тако-
вым можно отнести неадекватно низкий уровень оплаты труда адвоката, 
а также зависимость адвоката от судьи и своего процессуального оппо-
нента при определении размера оплаты. 

Низкий уровень оплаты напрямую влияет на качество оказываемой 
юридической помощи. Добросовестные и квалифицированные профес-
сионалы не заинтересованы в участии в программе ГГЮП. Подтверж-
дением данному факту служит то, что за последние три года количество 
адвокатов, оказывающих ГГЮП, снизилось с 62,5% до 39%. Это, в свою 
очередь, лишает малообеспеченные слои населения возможности ис-
пользовать свое конституционное право на качественную помощь за-
щитника в сложных жизненных ситуациях. 

Республиканская коллегия адвокатов неоднократно поднимала вопрос о 
низком уровне оплаты труда адвокатов по программе ГГЮП на различ-
ных площадках. 

Так, в марте 2022 г. Республиканская коллегия адвокатов и Министер-
ство юстиции совместно провели Круглый стол «Современная адвока-
тура. Проблемы и пути решения». По итогам встречи была разработана 
Дорожная карта по реализации озвученных предложений, которые по-
мимо прочего включали в себя как увеличение объема финансирования 
программы ГГЮП, так и переход от поминутного исчисления затрачен-
ного адвокатом времени. Были установлены сроки для принятия соот-
ветствующих мер, и определены ответственные структуры. 
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Также проблемы ГГЮП обсуждались с депутатами Мажилиса Парламен-
та РК и в рамках заседания Комиссии по правам человека при Прези-
денте РК, после чего были выработаны следующие рекомендации Пра-
вительству РК:

• депутатами – рассмотреть вопросы порядка оплаты и увеличения раз-
мера оплаты труда адвокатов, участвующих в системе оказания ГГЮП;

• Комиссией по правам человека – принять необходимые меры по со-
вершенствованию механизмов оплаты труда адвокатов за счет средств 
государственного бюджета.

Несмотря на достигнутые договоренности, разработанные рекомен-
дации, многочисленные обращения Республиканской коллегии в го-
сударственные органы и подготовленные ею решения, обсуждение на 
различных площадках, подавляющее большинство проблем ГГЮП так и 
остаются нерешенными. 

1. Поминутная оплата затраченного адвокатом времени

Одной из причин ненадлежащего уровня оплаты ГГЮП является поми-
нутная оплата труда адвоката. При этом ни один нормативный правовой 
акт не предусматривает оплату с учетом минут. Более того, в соответству-
ющем нормативном постановлении Верховного Суда указано, что исчис-
ление суммы, подлежащей выплате адвокату, должно осуществляться 
по часовой ставке. 

Данная проблема неоднократно поднималась адвокатами на различных 
площадках перед государственными органами, были направлены мно-
гочисленные обращения, однако никакой реакции не последовало.

В 2022 году адвокаты Павлодарской областной коллегии подали иск 
на Департамент юстиции Павлодарской области в связи с этим вопро-
сом. Незаконность действий территориальных органов юстиции в части 
оплаты адвокатам в минутах была установлена постановлением, выне-
сенным Судебной коллегией по административным делам Верховного 
Суда. 

Однако позднее стало известно, что пересмотру подлежат лишь заяв-
ки определенных адвокатов на оплату ГГЮП за июнь прошлого года. 
Из этого следует вывод, что на системном уровне изменения в вопросе 
подхода к оплате ГГЮП не планируются. 

В этой связи Республиканская коллегия адвокатов обратилась в Мини-
стерство юстиции с просьбой принять меры, соотносящиеся с мнением 
Верховного Суда по данному вопросу. Ответ на данное обращение до сих 
пор не получен. 
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Также Департамент юстиции Павлодарской области не исполнил поста-
новление Верховного Суда, за что он был привлечен к административ-
ной ответственности в виде штрафа. 

В настоящее время Министерство юстиции продвигает идею нормативно-
го закрепления подхода поминутного расчета, предлагая округлять только 
первые два часа времени, затраченного адвокатом на оказание ГГЮП. 

Необходимо отметить, что такой подход лишь частично решает указан-
ную проблему.

2. Низкие тарифы оплаты и недостаточное финансирование програм-
мы ГГЮП

Другой причиной низкого дохода адвокатов по ГГЮП являются низкие 
ставки оплаты одного часа работы, которые не менялись с 2019 года.

По состоянию на конец 2022 года в программе ГГЮП было задейство-
вано 2 278 адвокатов. В республиканском бюджете на ГГЮП в 2022 году 
было заложено 2,4 млрд тенге. Однако, по имеющимся сведениям, в ноя-
бре 2022 года эта сумма оказалась неосвоенной приблизительно на 25%.

В этой связи усредненный ежемесячный доход адвоката, участвующего 
в системе ГГЮП, составил около 66 тыс. тенге ((2,4 млрд тенге – 25%) / 
2278 адвокатов / 12 мес.).

Отметим, что согласно опросу для 30% адвокатов, задействованных 
в ГГЮП, данная работа является единственным источником дохода. 

3. Промежуточное решение проблем в сфере ГГЮП

a. Оплата участия адвокатов во всех следственных действиях во внерабо-
чее время осуществляется по повышенной ставке. 

Ранее повышенная ставка применялась в отношении всех следствен-
ных действий во внеурочное время. При этом согласно Постановлению 
об утверждении размеров оплаты ГГЮП оплата в полуторном размере 
покрывала исключительно допрос в случаях, не терпящих отлагатель-
ства. 

Однако после введения ЕИС оплата производилась в соответствии с Пра-
вилами, программа не давала возможности указать иные следственные 
действия. 

В этой связи Республиканская коллегия адвокатов обратилась в Мини-
стерство юстиции с предложением о внесении изменений, что и было 
сделано. 
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Теперь за один час участия в качестве защитника в ночное время, вы-
ходные и праздничные дни оплата производится по 1,5 ставке от раз-
мера, установленного по видам юридической помощи на любой стадии 
производства по уголовному делу, а также по делу об административном 
правонарушении.

b. Изменены сроки для оплаты ГГЮП, выполненной адвокатом.

Ранее оплата ГГЮП производилась не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным. Адвокатам приходилось оплачивать налоги из своих 
сбережений, так как существует обязанность оплатить налоги не позд-
нее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Республиканская коллегия подняла проблему, и в результате были вне-
сены изменения в Правила оплаты ГГЮП. 

Сейчас оплата ГГЮП производится не позднее 4 числа месяца, следую-
щего за отчетным. Это позволяет адвокатам оплачивать налоги после 
поступления оплаты за оказанную ГГЮП, используя эти же средства.

2. ДОПУСК К ПРОФЕССИИ АДВОКАТА

1. Стажировка

Всего в 2022 году в территориальные коллегии поступило 666 заявлений 
о допуске к прохождению стажировки. 

Допущено было 659 человек, которых можно разделить на следующие 
группы:

 

Всего по республике успешно прошло стажировку 413 человек. 

ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К ПРОХОЖДЕНИЮ СТАЖИРОВКИ

Национальный доклад о состоянии адвокатуры и деятельности адвокатов  
по защите прав и свобод граждан в 2022 году 
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группы: 
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Таким образом, из числа лиц, изначально изъявивших желание стать 
адвокатами, успешно завершают стажировку лишь 62%. 

Кроме того, в 2022 году в Положение о порядке прохождения стажировки 
стажерами адвокатов был внесен ряд изменений, необходимость кото-
рых была продиктована несовершенством существующей на тот момент 
практики. Основной целью принятия поправок является повышение 
уровня знаний и навыков претендентов. 

Указанные изменения устанавливают следующий порядок:

• действующие сотрудники органов прокуратуры, правоохранитель-
ных органов, судов, действующие судьи не допускаются к прохождению 
стажировки;

• стажировка должна осуществляться в той же области, где произве-
дена регистрация стажера;

• введена обязательность прохождения специального обучения 
по правовым вопросам;

• дополнительно стало возможным сокращение срока стажировки до 6 
месяцев для лиц, имеющих стаж по юридической специальности не ме-
нее двух лет.
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2. Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельно-
стью

Получение статуса адвоката является непростым процессом. Прохож-
дение стажировки и аттестации, включающих в себя несколько этапов, 
является «ситом», позволяющим получить лицензию на осуществление 
адвокатской деятельности самым достойным кандидатам.

Тем не менее, существующая система входа в профессию может быть 
усовершенствована путем внедрения следующих изменений: 

1) увеличение числа адвокатов в комиссии по аттестации лиц, претенду-
ющих на занятие адвокатской деятельностью (сейчас из 7 членов только 
3 адвоката) и установления требования о том, что председателем комис-
сии должен быть адвокат;

2) отнесение к компетенции Республиканской коллегии адвокатов 
утверждения персонального состава комиссий по аттестации и регла-
мента их работы; 

3) введение собеседования кандидатов с членами комиссии по аттеста-
ции; 

4) проведение проверки наличия знаний основ права и законодатель-
ства, а также моральных и этических качеств; 

5) отмена положения, освобождающего от прохождения аттестации быв-
ших судей, прокуроров и следователей. 

Более того, представляется важным, чтобы адвокатуре была предо-
ставлена расширенная компетенция по вопросам, связанным с допу-
ском к профессии адвоката. 

Республиканская коллегия адвокатов и территориальные коллегии от-
ветственны за качество оказываемой адвокатами помощи. Однако, если 
у организаций адвокатуры отсутствует контроль за входом в профессию, 
обеспечение ими надлежащего качества юридической помощи стано-
вится трудноисполнимым. 

В этой связи предлагается использовать подход по аналогии с составом 
дисциплинарных комиссий, где председатель и большая часть членов 
являются адвокатами. При этом присутствие судей в отставке и предста-
вителей общественности обеспечивает прозрачность принятия реше-
ний и вытекающую из этого объективность. 
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3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ОЧЕРЕДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Повышение квалификации

Адвокат обязан повышать свою квалификацию не реже одного раза в три 
года, при этом общее количество часов, затраченных на это, не должно 
быть менее двадцати. В случае систематического нарушения данного 
требования без уважительной причины адвокат может быть лишен ли-
цензии.

Всего за отчетный период адвокаты участвовали в мероприятиях по по-
вышению квалификации около 11 тыс. раз.

Основным способом повышения квалификации является посещение 
курсов повышения квалификации, организованных территориальными 
коллегиями и Республиканской коллегией адвокатов. 

2. Очередная аттестация

По общему правилу адвокаты проходят очередную аттестацию каждые 
пять лет. 

Адвокат, в отношении которого Аттестационной комиссией принято ре-
шение «не аттестован», исключается из коллегии адвокатов с подачей 
ходатайства лицензиару о прекращении действия его лицензии на за-
нятие адвокатской деятельностью.

В 2022 году через процесс очередной аттестации проходило 762 адвока-
та. Подавляющее большинство адвокатов успешно проходят очередную 
аттестацию:

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ СТАЖИРОВКУ
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4. Дисциплинарная ответственность адвокатов 
1. Статистика по решениям дисциплинарных органов 
В состав дисциплинарных комиссий при территориальных коллегиях, а 

также высшего дисциплинарного органа при Республиканской коллегии 
адвокатов включаются шесть адвокатов, три представителя общественности, 
предложенные органами юстиции, и два судьи в отставке. 
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4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТОВ

1. Статистика по решениям дисциплинарных органов

В состав дисциплинарных комиссий при территориальных коллегиях, 
а также высшего дисциплинарного органа при Республиканской колле-
гии адвокатов включаются шесть адвокатов, три представителя обще-
ственности, предложенные органами юстиции, и два судьи в отставке.

В дисциплинарной комиссии адвокатуры при этом заместителем пред-
седателя является судья Верховного суда в отставке.

Таким образом осуществляется функция общественного контроля при 
рассмотрении дисциплинарных дел, что ведет к принятию обоснован-
ных и справедливых решений. 

В 2022 году в Казахстане к 170 адвокатам были применены меры дисци-
плинарного взыскания (включая решения в отношении членов органов 
управления организаций адвокатуры, принимаемые дисциплинарной 
комиссией при Республиканской коллегии адвокатов):

 

При этом около 30% решений дисциплинарных комиссий адвокатов 
было обжаловано в дисциплинарный орган при Республиканской кол-
легии адвокатов: 
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Всего по республике решение о применении крайней меры – исключе-
ния из коллегии адвокатов – было принято в отношении 22 адвокатов 
(с учетом пересмотра решений дисциплинарных комиссий при террито-
риальных коллегиях).

Дисциплинарные органы демонстрируют нетерпимость к таким наруше-
ниям адвокатов как незаконное участие в деле, сотрудничество с процес-
суальным оппонентом, нарушения профессиональной этики, а также нару-
шения в части оформления договора об оказании юридической помощи.

2. Проблемы в области дисциплинарной ответственности адвокатов

a) Прекращение лицензии по иску Министерства юстиции

Министерство юстиции имеет право подать иск о прекращении лицен-
зии вследствие грубого либо неоднократного нарушения адвокатом за-
конодательства РК, принципов оказания юридической помощи, Кодекса 
профессиональной этики адвокатов. 

В феврале 2020 года адвокат М. был лишен лицензии по иску Мини-
стерства юстиции в связи с тем, что сделал в социальной сети Facebook 
репост публикации, содержащей видеозапись судебного заседания. 
В июне того же года городской суд г. Астаны оставил решение районного 
суда без изменений.

Коллеги адвоката М., включая руководство Республиканской коллегии 
адвокатов, оказало поддержку адвокату, приняв участие в качестве за-
щитников при рассмотрении дела высшим судебным органом. 

В итоге в сентябре 2022 года Судебной коллегией по гражданским делам 
Верховного суда решение районного суда о лишении лицензии на право 
занятия адвокатской деятельностью отменено. 
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Таким образом, адвокат М. не имел возможности осуществлять адвокат-
скую деятельность на протяжении более 2,5 лет. 

Данный случай вмешательства в деятельность адвокатуры имел широ-
кий общественный резонанс и вызвал негативную реакцию со стороны 
адвокатов. 

Адвокатура придерживается мнения, что до подачи иска о прекращении 
лицензии на занятие адвокатской деятельности решение по данному 
вопросу должно быть принято дисциплинарной комиссией адвокатуры. 
Иск лицензиара о прекращении лицензии может быть предъявлен, если 
дисциплинарные комиссии не принимают решения в разумные сроки. 
В случае если дисциплинарная комиссия адвокатуры приняла решение 
не исключать адвоката из коллегии, с которым лицензиар не согласен, 
он должен в судебном порядке оспорить данное решение, но не подавать 
иск без учета решения дисциплинарной комиссии. 

При этом указанная мера должна быть промежуточной, так как впослед-
ствии необходимо отказаться от лицензирования адвокатской деятель-
ности, и предоставить организациям адвокатуры полный контроль над 
входом и выходом из профессии. Такой подход соответствует признан-
ным международным стандартам. 

Дополнительным аргументом для отмены лицензирования деятельности 
адвокатов являются следующие факты.

В случаях, установленных пунктом 4 статьи 44 Закона об адвокатской 
деятельности, лишение лицензии на занятие адвокатской деятельно-
стью осуществляется в судебном порядке по иску Министерства юсти-
ции. При этом согласно пункту 5 той же статьи основанием для под-
готовки такого искового заявления является ходатайство президиума 
коллегии адвокатов. 

Также статья 60 Закона об адвокатской деятельности предусматривает 
следующий порядок: исключение адвоката из коллегии адвокатов по ос-
нованиям, к числу которых относится грубое или неоднократное наруше-
ние законодательства, влечет за собой прекращение действия лицензии 
на занятие адвокатской деятельностью.

Республиканской коллегии адвокатов известно несколько случаев, ког-
да территориальной коллегией на основании решения дисциплинарной 
комиссии адвокат был исключен из коллегии в связи с грубым и неод-
нократным нарушением законодательства, после чего коллегия напра-
вила соответствующее ходатайство о прекращении действия лицензии 
в уполномоченный орган. Однако необходимые действия Министерством 
юстиции предприняты не были. 
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В одном из таких случаев адвокат до сих пор имеет действующую лицен-
зию, несмотря на то, что в последующем он стал фигурантом уголовного 
дела за совершение умышленного преступления. 

Необходимо отметить, что коллегия неоднократно обращалась в органы 
юстиции с требованием принять соответствующие меры, однако такие 
обращения были проигнорированы.

Таким образом, излишний контроль государства приводит к тому, что при 
установлении оснований для лишения лица статуса адвоката у адвока-
туры отсутствуют работающие инструменты для прекращения лицензии.

В этой связи предполагается, что передача адвокатуре полномочий 
по принятию решений касательно выхода адвокатов из профессии по-
зволит повысить качество помощи, оказываемой гражданам и юридиче-
ским лицам. 

b) Привлечение адвокатов к ответственности на основании судебного акта

Поводом для возбуждения дисциплинарного дела в отношении адвоката 
может быть частное постановление (определение), вынесенное судом. 

Всего за отчетный период поступило 48 частных постановлений (опре-
делений) судов, из них по 37 возбуждено дисциплинарное производство.

В данном направлении адвокатура выделяет следующую проблему. 

Частные постановления и определения являются судебными актами. Од-
нако до их вынесения не происходит судебного разбирательства со  семи 
присущими ему элементами: заслушивания объяснений сторон и иных 
участников процесса, ознакомления с материалами дела, иных действий 
по исследованию доказательств. 

При этом формулировка судебного акта обязывает дисциплинарные ор-
ганы привлечь адвоката к ответственности, не оставляя возможности по 
итогам рассмотрения дела прекратить производство в связи с отсутстви-
ем оснований для привлечения к ответственности. 

Таким образом, адвокат сразу признается виновным в совершении на-
рушения. Единственным доступным инструментом адвоката по защите 
своих интересов остается обжалование судебного акта.

Тот факт, что в состав дисциплинарных комиссий входят представите-
ли общественности, чьи кандидатуры представляются Министерством 
юстиции, а также судьи в отставке исключает риски проявления лояль-
ности к адвокатам со стороны своих коллег. 

В этой связи рассмотрение судебных актов дисциплинарными орга-
нами адвокатуры в общем порядке, позволяющем установить наличие 
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 оснований для привлечения адвокатов к ответственности, представля-
ется разумным. 

c) Отмена судами решений дисциплинарных комиссий об исключении ад-
вокатов из состава коллегий

Как было указано выше, к 22 адвокатам была применена крайняя мера 
– исключение из коллегии адвокатов. Однако адвокаты обжалуют дан-
ные решения в суде, и впоследствии решения дисциплинарных органов 
отменяются. 

Такая судебная практика может быть обоснована, среди прочего, не-
совершенством норм Закона об адвокатской деятельности, что влечет 
сложности при их применении. 

При установлении дисциплинарной комиссией адвокатуры наличия ос-
нований для исключения адвоката из коллегии комиссия может лишь 
поручить соответствующей коллегии рассмотреть вопрос о прекращении 
членства адвоката в коллегии. 

Безусловно, членство адвоката в коллегии адвокатов может быть пре-
кращено исключительно президиумом коллегии адвокатов, как это пря-
мо закреплено в Законе об адвокатской деятельности. 

Однако ситуация, когда дисциплинарный орган адвокатуры находит на-
рушение адвоката достаточным для того, чтобы лишить его членства в 
коллегии, и при этом принятие решения о фактическом исключении про-
винившегося адвоката оказывается в компетенции президиума его же 
коллегии, кажется абсолютно нелогичной. Такой подход умаляет статус 
дисциплинарного органа адвокатуры, а также в некоторой степени ли-
шает смысла действующие нормы Закона об адвокатской деятельности 
об обязательном характере решений дисциплинарных органов. 

Между тем, именно такого мнения придерживается суд, что подтвержда-
ется несколькими судебными решениями в отношении разных адвокатов. 

Из 22 решений об исключении адвокатов из коллегий обжаловано 10. Из 
них 6 жалоб удовлетворено судом, 1 жалоба находится на рассмотрении. 

При этом стоит подчеркнуть, что обжалуемые решения высшего дисци-
плинарного органа адвокатуры об исключении адвокатов были приняты с 
участием двух судей Верховного Суда в почётной отставке, один из кото-
рых также является заместителем председателя дисциплинарной комис-
сии. Достаточно часто представители судебных органов отмечают недо-
пустимое поведение адвокатов в ходе судебного процесса, однако отмена 
решений об исключении адвокатов из коллегий не дает возможности ад-
вокатуре очиститься от недостойных представителей профессии.   
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По жалобам в отношении решений об исключении, принятых высшим 
дисциплинарным органом адвокатуры, суд приходит к выводу, что дис-
циплинарная комиссия адвокатуры не имеет права прекращать член-
ство адвоката в территориальной коллегии ввиду того, что это относится 
к компетенции президиумов коллегий. 

Одной из целей работы дисциплинарных органов является «самоочи-
щение» адвокатского сообщества от нерадивых адвокатов, которые не 
соответствуют предъявляемым требованиям. Однако складывающаяся 
судебная практика не предоставляет адвокатуре возможности для ее оз-
доровления в данном аспекте.  



РАЗДЕЛ V.

ВЫВОДЫ
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РАЗДЕЛ V.
ВЫВОДЫ

Национальный доклад показывает, что назрела необходимость карди-
нальных изменений в статусе и правах адвокатов, а также в гарантиях 
адвокатской деятельности.

При этом Республиканская коллегия адвокатов, принимая данный На-
циональный доклад, не ставила перед собой цель лишь критиковать 
текущую ситуацию. Мы хотим выявить направления развития главного 
правозащитного института с тем, чтобы права адвокатов и гарантии их 
профессиональной деятельности соблюдались неукоснительно. Толь-
ко тогда граждане смогут рассчитывать на защиту своих прав и свобод 
в полной мере. 

Именно поэтому данный документ стоит воспринимать как отправную 
точку для дальнейших изменений. Ниже приводятся основные выводы 
Национального доклада.

1. Адвокатура представляет собой один из столпов, на котором держат-
ся гражданское общество и правовое государство. 

Сегодня принцип равноправия и состязательности сторон не соблюдает-
ся даже законодательно – прокурор имеет гораздо более широкий пере-
чень прав в уголовном процессе. 

Ситуация усугубляется тем, что даже прописанные права и гарантии ад-
вокатской деятельности нарушаются. Количество обращений адвокатов 
в Республиканскую коллегию адвокатов о нарушении их профессио-
нальных прав со стороны правоохранительных органов растет с каждым 
годом. 

При этом статья по административной ответственности за воспрепят-
ствование адвокатской деятельности является работающей, но она ох-
ватывает лишь узкий круг нарушений, а именно по непредоставлению 
информации на адвокатский запрос. 

В свою очередь, норма Уголовного кодекса о привлечении к ответствен-
ности за воспрепятствование деятельности адвокатов не работает. Ре-
спубликанская коллегия адвокатов полагает, что статья требует пере-
смотра. Предлагается использовать формальный состав преступления 
- перечисление конкретных деяний, препятствующих адвокатской дея-
тельности, облегчит применение данной нормы.

Помимо прочего, назрела необходимость расширения гарантий адво-
катской деятельности. 
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В целом практика пренебрежительного отношения к институту адвока-
туры со стороны государственных органов должна быть прекращена. 
Защита законных прав граждан есть основной приоритет правового го-
сударства. 

2. Отсутствие у государства единой стратегии развития адвокатуры 
приводит к стихийному законотворчеству. В итоге по причине непро-
работанных законопроектов многие разумные предложения не поддер-
живаются, при этом неразумные предложения, объективно наносящие 
вред адвокатуре, проходят через Парламент.

В этой связи крайне важной мерой представляется определение и раз-
работка основных направлений государственной политики в сфере ока-
зания юридической помощи.   

3. При разработке законопроектов, имеющих непосредственное отно-
шение к деятельности адвокатов, зачастую не учитывается мнение ад-
вокатуры. Рабочие группы по законотворческой деятельности состоят 
в большей степени из сотрудников государственных органов. Это приво-
дит к тому, что законопроекты содержат в основном нормы, удовлетворя-
ющие ведомственные интересы.

В этой связи видится разумным уравнять количество представителей 
общественности и представителей заинтересованных государственных 
органов при обсуждении законодательных поправок.

4. Проблемы в сфере ГГЮП ведут к тому, что в итоге страдают гражда-
не, относящиеся к социально-уязвимым слоям общества. 

Для решения существующих проблем необходимо принятие следующих 
мер:

1) отойти от поминутного учета времени, затраченного адвокатом, и пе-
рейти на автоматический почасовой расчет, что также позволит решить 
проблему зависимости адвоката от следователя/судьи при определении 
ими размера оплаты труда защитника;

2) увеличить ставки ГГЮП и применять базовую ставку с добавочным 
коэффициентом в зависимости от степени тяжести дела, эпизодности 
нарушений, числа подзащитных;

3) увеличить объем финансирования программы ГГЮП.

5. Необходимо снизить уровень контроля допуска к адвокатской про-
фессии со стороны государства, расширив компетенцию адвокатуры 
в  том вопросе. При этом существует потребность обеспечить проверку 
поведенческих индикаторов и репутации кандидатов на получение ад-
вокатской лицензии. 
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6. По общему правилу выход из профессии по негативным основаниям 
должен осуществляться при наличии соответствующего решения дисци-
плинарных органов адвокатуры. 

При этом у Министерства юстиции должно остаться право подать иск, 
если дисциплинарные комиссии не принимают решения в разумные 
сроки. Однако впоследствии необходимо отказаться и от такого подхода 
путем отмены лицензирования адвокатской деятельности в целом. 

Как профильный орган в сфере оказания юридической помощи, Мини-
стерство юстиции должно быть заинтересовано в усилении прав и га-
рантий защитников и иметь соответствующие полномочия для реализа-
ции этой цели. 

Полагаем, что, если Министерство юстиции обратит должное внимание 
на проблемы адвокатского сообщества, это будет хорошим импульсом 
к эффективному исполнению конституционно-правовой обязанности 
государства по обеспечению права граждан на квалифицированную 
юридическую помощь. По нашему мнению, следующим шагом в этом на-
правлении должно стать активное сотрудничество Министерства с Ре-
спубликанской коллегией адвокатов в вопросе решения данных про-
блем.

Со своей стороны Республиканская коллегия адвокатов выражает пол-
ную готовность к сотрудничеству для достижения общих целей. 

Главной из этих целей является повышение статуса адвокатов Казахстана 
до уровня признанных мировым сообществом стандартов. 


