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Халықаралық стандарттарға сәйкес балаларға арналған әділ сот жүйесін жаңғыртуға 
бағытталған бағдарламалар мен заңнамаларды әзірлеу, енгізу және оларға мониторинг жүргізу

-  2009-2011 жылдарға арналған ҚР-дағы ювеналды әділ сот жүйесін дамыту тұжырымдамасының нәтижелеріне 
   талдау жасау және жаңа бағдарламалық құжаттар мен заңнамаларға толықтырулар мен өзгерістер әзірлеу; 
-  Сынақтан өткізуге, жаза қолдану мен сотқа дейінгі кезеңнің балама түрлеріне қатысты релевантты заңнамалық
   және заңға тәуелді актілерге шолу жасау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

- Балаларға арналған әділ сот жүйесінде ведомствоаралық үйлестіруді қалыптастыру жөніндегі техникалық кеңес;
- Ювеналды соттар мен балаларға арналған қызмет көрсету жүйесін күшейту; 
- Балаларға арналған әділ сот жүйесінің инновациялық тәжірибелері мен қызметтерін бағалау, оның нәтижелерін 
  ұлттық ауқымда көрсету үшін ҚР Үкіметіне ұсыну.  

Құқық қорғау және сот органдары қызметкерлерінің әлеуетін арттыру

ӨТКІЗІЛЕТІН АЙМАҚТАР: 
Қазақстан, айрықша іс-шаралар Шығыс Қазақстан, Маңғыстау және Қызылорда облыстарында өткізіледі.

ІС-ШАРАЛАРДЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ: 
2014 ж. маусым –2017 ж. маусым

МАҚСАТТАРЫ: 
Қазақстан Республикасының Үкіметіне заңмен қайшылықтағы балалардың, сондай-ақ қылмыстың құрбаны болған балалар мен 
қылмысқа куәгер болған балалардың құқықтарына қатысты жинақталған халықаралық стандарттарға сәйкес келетін, балаларға 
мейірімді әрі жалпыны тегіс қамтитын құқықтық жүйе құруға қолдау көрсету. 
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БАҒДАРЛАМАНЫҢ БАҒЫТТАРЫ: 

Балаларға арналған әділ сот жүйесінің реформаларын жетілдіру, оның тетіктерін тиімді 
үйлестіру және озық тәжірибелерді әзірлеу

- Заңмен қайшылықтағы балалардың, сондай-ақ қылмыстың құрбаны болған балалар мен қылмысқа куәгер болған 
  балалардың мұқтаждықтарына мейлінше сәйкес келуі үшін құқық қорғау және сот органдары қызметкерлерінің 
  жұмыс істеу әдістерінің сапасын жақсарту;
- Құқық қорғау және сот органдары қызметкерлерінің халықаралық құралдар мен балалар қылмысымен жұмыс 
   жөніндегі тәжірибелері бойынша әлеуетін арттыру;
- Ювеналды әділ сот пен балалар құқықтары компонентін судьяларды, прокурорлар мен полиция қызметкерлерін
   даярлауды жүзеге асыратын мекемелерде, сондай-ақ университеттердің заң факультеттерінде дипломға дейінгі 
   және кейінгі оқудың жұмыс жоспарына енгізу. 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ СЕРІКТЕСТЕРІ: Мемлекеттік органдар мен ұйымдар, ҮЕҰ, қоғамдық ұйымдар, академиялық мекемелер
ТҮПКІЛІКТІ  БЕНЕФИЦИАРЛАР: Балалар, отбасылар және қоғам

ҚАЗАҚСТАН: Әділ сот жүйесінде балалардың құқықтарын қорғаудағы әділдік пен инновациялар

2011 2012 2013

428446544092

2011 2012 2013

Жасөспірімдер тарапынан жасалынған 
қылмыстар саны

8861 8855 8991

Жасөспірімдерге қарсы жасалынған 
қылмыстар саны

Қайнар көзі: ҚР Бас прокуратурасы құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті

Тергеу изоляторларындағы жасөспірімдер саны

Бас бостандығынан айыру орындарындағы 
жасөспірімдер саны (колониялардағы)

Қылмыстық-атқару инспекциясы тіркеуіндегі 
сотталған жасөспірімдер саны

Қайнар көзі: ҚР ІІМ Әкімшілік Полициясы комитеті 

Жынысы бойынша сотталған жасөспірімдердің саны
 

2012

1069
ұл

83
қыз

2013

934
ұл

72
қыз

2011 2012 2013

207 153 149

2011 2012 2013

160 116 125

2011 2012 2013

363 242 240

2011

1253
ұл

102
қыз

Қайнар көзі: ҚР Бас прокуратурасы құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ: 
Казахстан, специфические мероприятия будут реализованы в  Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ: 
Июнь 2014 г. – июнь 2017 г.

ЦЕЛИ: 
Оказание поддержки Правительству Казахстана в создании всеобъемлющей дружественной к детям  правовой системы, соответствующей 
международным стандартам, с акцентом на правах детей, находящихся в конфликте с законом, а также детей-жертв и детей-свидетелей 
преступлений. 

Разработка, внедрение и мониторинг программ и законодательства, нацеленных
на модернизацию системы правосудия для детей в соответствии с международными стандартами  

- Анализ результатов реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в РК на 2009-2011 годы и 
  разработка дополнений и предложений в новые программы и законодательство;
- Обзор релевантных законодательных и подзаконных актов,  касающихся пробации, альтернативных видов наказания
  и досудебного периода и разработка предложений по их совершенствованию.
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- Техническая экспертиза по формированию межведомственной координации в системе правосудия для детей;
- Усиление системы ювенальных судов и услуг для детей; 
- Проведение оценки инновационного опыта и услуг системы правосудия для детей, предоставление результатов 
  Правительству РК для возможного национального распространения.

Повышение потенциала сотрудников правоохранительных и судебных органов

Совершенствование реформ системы правосудия для детей, эффективная координация 
механизмов и разработка передовых опытов

- Улучшение качества методов работы сотрудников правоохранительных и судебных органов для более полного
  соответствия потребностям детей, вступивших в конфликт с законом, а также детей-жертв и свидетелей преступлений;
- Повышение потенциала сотрудников правоохранительных и судебных органов с помощью международных 
  инструментов и практик по работе с детской преступностью;
- Включение ювенальной юстиции и компонента по правам детей в учебные планы до - и последипломного обучения 
  в учреждениях, осуществляющих подготовку  судей, прокуроров и полицейских,  а также юридических факультетов
  университетов.

2011 2012 2013

428446544092

2011 2012 2013

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 

8861 8855 8991

Количество преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних

Источник: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Количество несовершеннолетних в СИЗО

Количество несовершеннолетних в местах 
лишения свободы по решению суда (колониях)

Количество осужденных несовершеннолетних 
состоящих на учете в УИИ

Источник: Комитет Административной Полиции МВД РК

Количество осужденных несовершеннолетних по полу 

2012

1069
муж.

83
жен.

2013

934
муж.

72
жен.

Источник: Комитет по правовой 
статистике и специальным учетам ГП РК

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ: Государственные органы и организации, НПО, общественные организации, академические учреждения
КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ: Дети, семьи и сообщества

КАЗАХСТАН: Справедливость и инновации для защиты прав детей в системе правосудия

2011 2012 2013

207 153 149

2011 2012 2013

160 116 125

2011 2012 2013

363 242 240

2011

1253
муж.

102
жен.



Supporting development, implementation and monitoring of policies and legislation 
aimed at a modernized Justice for Children approach in line with international standards   

- Analysing the results of the 2009-2011 Concept for the Development of Juvenile Justice in the Republic of Kazakhstan  
  and developing contributions to new policies and legislation; and
- Reviewing relevant legislation and by-laws on probation, alternative sentencing and pre-trial period and developing  
  recommendations for further enhancement.   
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- Technical advice on establishing inter-agency co-ordination for Justice for Children;
- Enhancing the juvenile court system and services for children; and
- Evaluating documented innovative practices and services for Justice for Children and presenting them 
   to the Government for national scaling-up.  

Capacity development of child protection and justice bodies 

Promoting enhancement of Justice for Children, effective co-ordination mechanisms 
and development of best practice  

- Improving the quality of working methods and performance of justice professionals in order to better serve 
   children in conflict with the law, and child victims and witnesses of crime;
- Strengthening the capacity of justice professionals regarding international instruments and working
   with children in justice processes; and
- Mainstreaming juvenile justice and child rights components into the curricula of pre- and in-service national 
   training institutions - for judges, prosecutors and the police as well as selected University Law Faculties.  

LOCATIONS:
Kazakhstan, with specific programme activities in East Kazakhstan, Kyzylorda and Mangystau oblasts   

DURATION: 
June 2014 – June 2017 

OBJECTIVES: 
To support the Government of Kazakhstan in establishing a comprehensive child-friendly justice system aligned with international standards, 
with the focus on the rights of children in conflict with the law, and victims and witnesses of crime. 

PROGRAMME AREAS:

2011 2012 2013

428446544092

2011 2012 2013

Number of crimes commited by children 

8861 8855 8991

Number of crimes commited against children 

Source: Committee of juridical statistics and special registration, 
General Prosecutor’s office in Kazakhstan 

Number of children in investigation isolators 

Number of children in post trial detention 
facilities (in colonies)

Number of convicted children registered
in criminal- executive inspection

Source: Administrative police committee, 
Ministry of Internal Affairs of RK

Number of convicted children by gender

2012

1069
boys

83
girls

2013

934
boys

72
girls

2011 2012 2013

207 153 149

2011 2012 2013

160 116 125

2011 2012 2013

363 242 240

2011

1253
boys

102
girls

PROGRAMME PARTNERS: Governmental authorities and organizations, NGOs, civil society organizations and academic institutions
FINAL BENEFICIARIES: Children, families and communities

KAZAKHSTAN: Equity and innovations for child rights protection in the justice system 

Source: Committee of juridical statistics and special
registration,General Prosecutor’s office in Kazakhstan 





БАЙЛАНЫС: 
Қазақстандағы БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) 

Пошталық мекенжайы: Бейбітшілік көшесі,10-A, 1-блок
010000, Астана, Қазақстан Республикасы
Телефон:        +7 7172 32 28 78 (ішкі 118) 
Факс:              +7 7172 32 18 03
Э-пошта: skhudaibergenov@unicef.org  
(Жұртшылықпен байланыс жөніндегі үйлестіруші) 
Вебсайт:   www.unicef.kz

Қазақстан Республикасындағы Еуропалық Одақтың 
Өкілдігі

Пошталық мекенжайы: Космонавттар к-сі,62, Шұбар 
шағын ауданы,010000, Астана, Қазақстан Республикасы
Телефон:        +7 7172 971 040
Факс:              +7 7172 979 563
Э-пошта: delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu 
(Баспасөз және Ақпарат бөлімі)
Вебсайт:   www.eeas.europa.eu

КОНТАКТЫ: 
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане 

Почтовой адрес: ул. Бейбітшілік 10-A, блок 1
010000, Астана, Республика Казахстан 
Телефон:           +7 7172 32 28 78 (вн.118) 
Факс:                 +7 7172 32 18 03
Э-почта:            skhudaibergenov@unicef.org
(Координатор по связям с общественностью) 
Вебсайт:            www.unicef.kz, www.unicef.org

Представительство Европейского Союза в Республике 
Казахстан 

Почтовой адрес: ул. Космонавтов 62, м-н Чубары
010000, Астана, Республика Казахстан 
Телефон:           +7 7172 971 040
Факс:                 +7 7172 979 563
Э-почта:            delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu 
(Секция Прессы и Информации)
Вебсайт:            www.eeas.europa.eu 

CONTACTS: 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) in Kazakhstan 

Postal address: 10-A, Beibitshilik Str., Block 1
010000, Astana, Republic of Kazakhstan 
Phone:                +7 7172 32 28 78  
Fax:                    +7 7172 32 18 03
E-mail:                skhudaibergenov@unicef.org 
(Communications Officer) 
Website:              www.unicef.kz, www.unicef.org  

Delegation of the European Union to the Republic of 
Kazakhstan

Postal address: 62 Kosmonavtov Str., Chubary District
010000, Astana, Republic of Kazakhstan 
Phone:                +7 7172 971 040
Fax:                    +7 7172 979 563
E-mail:                delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu 
(Press & Information Section)
Website:              www.eeas.europa.eu


