
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ҚР Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 26.12.07ж. «Альянс Банкі» АҚ-ына берген № 250 лицензиясы 
Лицензия Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  №250 от 26.12.07 г. выдана АО «Альянс Банк» 

АО «Альянс Банк» обжаловало приговор в отношении бывшего 
руководства банка 

 
Алматы, 26 июля 2011 г. АО «Альянс Банк» подало апелляционную жалобу на 
приговор Медеуского районного суда по делу бывшего руководства банка, в том числе 
по гражданскому иску банка о возмещении нанесенного ущерба.  
 
25 июля 2011 года в Медеуский районный суд банком подана апелляционная жалоба 
по пересмотру приговора, в части применения к осужденным более строгой меры 
наказания, а также удовлетворения гражданского иска о возмещении нанесенного 
ущерба банку в полном объеме.  
 
Ранее, 8.07. 2011 года Медеуский районный суд частично удовлетворил иск банка, 
взыскав с осужденных сумму нанесенного ущерба в размере 177 486 445 109 (Сто 
семьдесят семь миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов четыреста 
сорок пять тысяч сто девять) тенге. В то время как сумма иска в размере 5 815 406 867 
(пять миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот 
шестьдесят семь) тенге была оставлена судом без рассмотрения.  
Банк, принимая во внимание предоставление суду исчерпывающих доказательств по 
всем эпизодам совершенных осужденными финансовых преступлений, настаивает на 
полном возмещении нанесенного ущерба в размере 183 301 851 976 (сто восемьдесят 
три миллиарда триста один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот 
семьдесят шесть) тенге. 
 
Также, при рассмотрении уголовного дела в отношении М.К. Сейсембаева, Ж.Ж. 
Ертаева, И.В. Ивановой, Р.А. Абылкасымовой, А.Т. Мамырбекова судом были, по 
мнению банка, необоснованно отклонены: 

• Предъявленное обвинение М. К. Сейсембаеву  и Р. А. Абылкасымовой по ст. 182 
ч. 3 п. «б» («причинение имущественного ущерба путем злоупотребления 
доверием, т.е. причинение имущественного ущерба собственнику имущества 
путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с 
использованием своего служебного положения, в крупном размере»). 

• Обвинение Ж. Ж. Ертаева в совершении преступления предусмотренного ст. 218 
УК РК («Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности»). 

 
М.К. Сейсембаев, Ж.Ж. Ертаев, И.В. Иванова, Р.А. Абылкасымова были осуждены по 
статье 220 УК РК («Незаконное использование денежных средств банка»). 
Сейсембаеву и Ертаеву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы 
(условно) и выплаты штрафа в размере 250 МРП. Ивановой и Абылкасымовой – в виде 
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выплаты штрафа в размере 500 МРП. Также М.К. Сейсембаев, И.В. Иванова, Р.А. 
Абылкасымова лишены права заниматься банковской деятельностью  сроком на два 
года. 
 
Как ранее заявлялось, акционеры, кредиторы и руководящие органы АО «Альянс Банк» 
расценили данный приговор как излишне мягкий и не соответствующий тяжести 
нанесенного ущерба.  
 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Пресс-служба АО «Альянс Банк» 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 
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«Альянс Банкі» АҚ Банкінің бұрынғы басшылығына қатысты сот 
үкіміне шағым береді 

 
 

Алматы, 2011 жылғы 26 шілде. «Альянс Банкі» АҚ Банкінің бұрынғы 
басшылығына қатысты шығарылған сот үкіміне, сонымен қатар банкке келтірілген 
шығынды өтеу жөніндегі азаматтық талабына апелляциялық шағым береді. 
 
2011 жылғы 25 шілдеде Банк Медеу аудандық сотына айыпталушыларды 
жазалаудың қаталырақ шараларын қолдану, бұған қоса банкке келтірілген 
шығынды толығымен қайтару жөніндегі азаматтық талабына қатысты үкімді қайта 
қарау туралы апелляциялық шағым түсірді. 
 
2011 жылғы 8 шілдеде Медеу аудандық соты қылмыстық іс шеңберінде 
айыпталушылардан 177 486 445 109 (жүз жетпіс жеті миллиард төрт жүз сексен 
алты миллион төрт жүз қырық бес мың жүз тоғыз) теңге көлемінде келтірілген 
шығын сомасын өндіріп алу жөнінде шешім шығарып, банкінің азаматтық талабын 
жартылай қанағаттандырды. Бұл ретте, 5 815 406 867 (бес миллиард сегіз жүз он 
бес миллион төрт жүз алты мың сегіз жүз алпыс жеті) теңге көлеміндегі талап 
етілген арызын сот қарастырмады. 
 
Банк айыпталушылардың жасаған қаржылық қылмыстарын дəлелдейтін 
бұлтартпас мəліметтердің сотқа ұсынылғанын ескере отырып, келтірілген 
залалдың толық сомасы 183 301 851 976 (жүз сексен үш миллиард үш жүз бір 
миллион сегіз жүз елу бір мың тоғыз жүз жетпіс алты) теңгені өндіріп алу талабын 
қояды. 
Банкінің пікірі бойынша, М.К.Сейсембаев, Ж.Ж.Ертаев, И.В.Иванова, 
Р.А.Əбілқасымова, А.Т. Мамырбековтің қылмыстық істерін қарау кезінде сот 
келесіні еш негізсіз қабылдамай тастады: 
 

• М.К.Сейсембаев жəне Р.А.Əбілқасымоваға қатысты 182 бап 3 «б» тармағы 
бойынша тағылған айып («алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен 
меншiк иесiне немесе өзге мүлiк иеленушiге ұрлық белгiлерiнсiз мүлiктiк 
залал келтiру, қызмет бабын пайдаланып жасау, iрi зиян келтiрген 
əрекеттер»). 

• Ж.Ж.Ертаевқа ҚР ҚК 218 бабына сəйкес тағылған айып («ҚР Бухгалтерлік 
есеп жəне қаржылық есептілік Заңнамасын бұзу») 

 
М.К.Сейсембаев, Ж.Ж.Ертаев, И.В.Иванова, Р.А.Əбілқасымова ҚР ҚК 220 бабына 
сəйкес («Банкінің ақшалай қаражаттарын заңсыз қолдану») айыпты деп танылды. 
Сейсембаев пен Ертаевқа 2 жылға бас бостандығынан айыру (шартты түрде) жəне 
250 АЕК көлемінде айыппұл салу жазасы тағайындалды. Иванова мен 
Əбілқасымоваға 500 АЕК көлемінде айыппұл салу жазасы тағайындалды.  
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Бұған қоса, М.К.Сейсембаев, И.В.Иванова, Р.А.Əбілқасымова 2 жыл мерзімге 
банкілік қызметпен айналысу құқығынан айырылды. 
Бұған дейін хабарлағандай, «Альянс Банкі» АҚ акционерлері, кредиторлары мен 
басшылық органдары шығарылған үкімді шектен тыс жеңіл жəне келтірілген 
залалдың ауыртпалығына сəйкес келмейді деп бағалайды.  
 
 

 
Қосымша ақпарат алу үшін мына нөмірге хабарласыңыз:  
 

«Альянс Банкі» АҚ Баспасөз қызметі 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 
 


