
 

Адам құқықтары бойынша прокурорларға арналған үлгілік 
хаттама 

 
 
Адам құқықтары бойынша прокурорларға арналған осы үлгілік хаттаманың мақсаты 

– прокурорлардың адам құқықтарының бұзылуына қатысуына жол бермейтін жалпы 

қағидаларды қалыптастыру. Құжатта прокурорлар адам құқықтарының бұзылу 

жайттарымен бетпе-бет келген кезде олар қабылдайтын ықтимал шешімдерді 

қамтамасыз етеді және олардың күнделікті жұмысында адам құқықтары бойынша 

халықаралық стандарттарға сай әрекет ету жолдарын көрсетеді. 

 
1-ереже 
 
Прокурорлар жауапкершілік стандарттарына және Негізгі міндеттері мен құқықтары 
туралы мағлұмдамаға сәйкес адам құқықтарына қатысты кәсіптік жауапкершілік 
көтереді1. Бұл олардың барлық іс-әрекетінде табылуға тиіс.  
 
2-ереже 
 
Прокурорлар өздерінің кәсіби міндеттерін орындау үшін ешкімнен тәуелсіз, үкіметтің, 
парламенттің және заңсыз араласуынсыз және басқа да сыртқы ықпалсыз әрекет етуге 
тиіс. 

 
3-ереже  
 
Прокурорлар өздерінің жұмысының барлық сатыларында заңның үстемдігін, атап 
айтқанда әділсотқа деген құқықты қолдауға, жауапкерді кемсітушіліктің барлық 
түрлерінен қорғауға және адам құқықтары стандарттарын құрметтеуге тиіс, соның 
ішінде: 
 

- полицейлік тергеу сатысында адамның жеке өмірге деген құқығын 
қамтамасыз ету, азаптаудың немесе басқа зорлық-зомбылықтың 
пайдаланылмауына және өзіне қарсы куәгер болмау құқығының 
құрметтелуіне кепілдік беру; 
 

- тұтқындау немесе сотқа дейін қамауға алу сатысында азаптаудың немесе 
басқа зорлық-зомбылықтың болмауын қамтамасыз ету;   

 
- сот талқылаулары сатысында азаптау нәтижесінде алынған жауаптардың 

сот тыңдауы барысында пайдаланылмауын, тараптардың тең 
құқықтылығын қамтамасыз ету, адамды соттық қудалаудан босатуы мүмкін 
дәлелдемелерді жасырып қалмау және  кінәсіздік презумпциясын 
құрметтеу; 

 

- үкім шығару сатысында жаза кесілген қылмыскерге азаптауды қамтитын 
үкім шығаруды талап етпеу және бас бостандығынан айырмайтын жаза 
түрлеріне назар аудару; 

 

- мысалы, сотталғандар азапталмауға немесе басқа зорлық-зомбылыққа 
ұшырамауға тиіс және оларға адамгершілікпен қарап, сыйлау қажет. 

                                                             
1IAP Айыптаушылардың кәсіптік жауапкершілік стандарттары және Негізгі міндеттері мен құқықтары туралы 
мағлұмдама, 1(h) ереже.  http://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-Standards сайтынан қараңыз. 

http://www.iap-association.org/Resources-Documentation/IAP-Standards


 
4-ереже 
 
Прокурорлар білімдерін көтеру үшін  өздерінің елдеріндегі кәсіпқой қауымдастықтар 
(заң бойынша білім алуын жалғастыру сияқты) жүргізетін немесе сыртқы (және 
аккредитацияланған) оқу мекемелері (университеттер мен коммерциялық емес 
ұйымдар) жүргізетін, адам құқықтары жөніндегі оқыту бағдарламаларына қатысуға 
тиіс:  
 

- адам құқықтары бойынша халықаралық жалпы қағидалар, соның ішінде 
халықаралық, аймақтық және мемлекеттік деңгейлерде қолданылатын 
барлық заңдар, қағидалар мен стандарттар;  

 
- адам құқықтарын насихаттауда, атап айтқанда өздерінің жұмысына 

байланысты адам құқықтарының бұзылуын анықтауда, оның алдын 
алуда, сондай-ақ олардың бұзылуының нақты және ықтимал 
салдарларын азайтуда прокурорлардың атқаратын міндеті. 

 
5-ереже  
 
Ұлттық заң болмаған, ол осал болған, қолданылмайтын немесе адам құқықтарының 
стандарттарына қайшы келетін жағдайда, прокурорлар адам құқықтары туралы 
халықаралық заңдарды қолдануға және қолданыстағы заңдарды, қағидалар мен 
стандарттарды пайдалануға тиіс. 
 
6-ереже 
 
Адам құқықтарының бұзылғаны туралы хабардар болған прокурорлар ондай заңсыз 
әрекеттер  үшін жауап беретін адамдарды сотқа беру үшін барлық қажетті шараларды 
қолдануға тиіс. Атап айтқанда, прокурорлар өздерінің жұмысының барлық 
сатыларында тергеу барысында азаптау әдістерін немесе басқа зорлық-зомбылықты 
пайдаланған адамның жауапкершілікке тартылуын қамтамасыз етуге тиіс. Адам 
құқықтарының бұзылу жайтын қарастыру әдісі нақты мән-жайларға, атап айтқанда, 
адам құқықтарының қаншалықты елеулі бұзылғанына байланысты болады. Бұл 
төмендегілерді қамтуы мүмкін: 
 

- қолданыстағы заңдарды, қағидалар мен стандарттарды адам құқықтары 
тұрғысынан пайымдау;    

 
- тергеп-тексерудің заңдылығын және сот шешімдерінің орындалуын 

қадағалауының бір бөлігі ретінде, полиция қызметкерлеріне, өзіне 
бағынысты прокурорларға және тиісті істі қарастыруға қатысатын басқа 
адамдарға халықаралық заңдарға сәйкес адам құқықтарын құрметтеу 
бойынша олардың міндеттері туралы және олардың іс-әрекетінің 
қызметтен шеттетілу сияқты салдарлары туралы ескерту арқылы адам 
құқықтарының қандай да бір бұзылу қатеріне жол бермеу; 
 

- қарастырылатын іске өзінен жоғары тұрған прокурорларды немесе бас 
прокурорды тарту арқылы, адам құқықтарының бұзылуына 
прокуратураның назарын аудару. Мұны оларға адам құқықтарының 
бұзылу жайтына қалай жол бермеуге немесе бәсеңдетуге болатыны 
туралы жазу және адам құқықтарының бұзылу жайты елеусіз қалған 
жағдайда, прокуратураның (ұлттық және халықаралық) қандай 
салдарлармен бетпе-бет келуі мүмкін екенін түсіндіру арқылы жасауға 
болады; 



 

- адам құқықтарының бұзылғаны туралы сот төрағасына (төрағаларына) 
хабарлау; 

 
- тиісті іс бойынша прокурордың мазасыздық білдіргеніне қарамастан, 

соттық қудалау органы немесе жоғары тұрған прокурор адам 
құқықтарын бұзу ниетінен бас тартпаған жағдайда, соңғы шара ретінде 
тиісті істі қарастырудан бас тарту;  

 
7-ереже 
 
Прокурорлар ұлттық айыптаушылар қауымдастықтарының, басқа (кәсіпқой) 
қауымдастықтардың өз мамандығы тұрғысынан адам құқықтарын қорғау мен 
насихаттау бойынша әрекеттері мен бастамаларын қолдауға тиіс. Сонымен қатар, 
шетелдік айыптаушылармен ынтымақтаса жұмыс істейтін прокурорлар әсіресе адам 
құқықтарын қорғаушыларды қорғауға қатысты адам құқықтары бойынша стандарттарды 
белсенді түрде қолдауға тиіс. 
 
8-ереже 
 
Адам құқықтарының қаншалықты елеулі бұзылуына қарай және оны ел ішінде түзету 
құралдары таусылған жағдайда, прокурорлар адам құқықтарының бұзылу жайты 
туралы БҰҰ Азаптау және басқа қатыгез, айуандық немесе адамды қорлайтын 
әрекеттер мен жазалау түрлері жөніндегі арнайы баяндамашыға, Адам құқықтары 
жөніндегі Еуропалық Сотқа, Халықаралық қылмыстық сотқа, халықаралық кәсіпқойлар 
қауымдастықтарына немесе адам құқықтары жөніндегі халықаралық топтарға арыз 
беруге тиіс. 
 
9-ереже 
 
Егер ішкі қысым жасалуына және (немесе) қорқыту қауып төніп турғанда (прокурорды 
және (немесе) оның отбасы мүшелерін ұрып-соғу туралы қорқыту немесе қудалау 
сияқты) байланысты прокурор адам құқықтарының бұзылу жайтын тергеп-тексеруін әрі 
қарай жүргізе алмайтын болса, ол өзінің іс-әрекетін мұқият ойластыруға, адам 
құқықтарының бұзылу жайты туралы ақпараттың көшірмесін сақтап қоюға (мысалы, 
сыртқы серверде), өзінің интернеттегі топтарына, халықаралық ұйымдарға, 
кәсіпқойлар ұйымдарына, құқық қорғау ұйымдарына және баспасөз органдарына адам 
құқықтарының бұзылуы және өзіне төнетін қатер туралы хабарлауға, қатерді және оны 
төндірушілерді талдауға және мүмкін болса, қатерге қарсы тұруға тиіс. Белгілі бір 
жағдайларда прокурорлар сондай-ақ өздерінің тергеп-тексеруін тоқтатып, сол жерден 
кетіп қалу немесе жасырыну мүмкіндігін қарастыруға тиіс. 
 
Осы құжатты Нидерландтық Хельсинки комитеті (NHC) және Адам құқықтары жөніндегі 
Хельсинки Қоры (HFHR) «Сот органдарының адам құқықтары бойынша артып келе жатқан 
жауапкершілігі және оларды құрметтеуі» бастамасының шеңберінде жасады. © NHC, HFHR, 
2016.  


