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Нысты әлеуметтік топқа келіп, жазасын өтеу жағдайлары

П Е Н И Т Е Н Ц И Я Р Л Ы Қ Қ Ы Л М Ы С Т А Р Д Ы АРІІЛІІ
АЛДЫН-АЛУ

пиарлықтай септігін тигізуде. Мүндай әлеуметтік по-

ПРОБЛЕМАЛАРЫ

оіиялардан
ДжансараеваР.Е., з.г.д.,

іқулар

профессор әл-Фараби атыш)

(алкоголизм,

және

т.б.)

зардап

нашақорлық,
шегетін

жыныстық

сотталғандардың

Қаз¥У-нің цылмыстыц цұцыц, цылмыстыц іс-жүргі

мыс туралы ойының қалыптасуы занды қүбылыс. Шет

жэне криминалистика кафедрасыныц мецгерушісі

искеттердің тәжірибесіне сүйенсек, бас бостандығынан

Аңболатова М.Е. цылмыстыц цұцыц,

рылған сотгалғандарға, олардың қылмыстық ниеттері

цылмыстыц іс-жүргізу жэне криминалистика

н эрі дамуынажол берілмеуі мақсатында, жаза өтеуге
^етті жағдайлар жасалынады.

кафедрасыныц ага оцытуиіысы

Сотталғандардың өз жазасын өтеу жағдайлары мен
ардың

Қылмысты алдын-алудың арнайы объе к 11 і

анти

әлеуметтік өзгешеліктері

бүрыс

нәтиже

қылмыстың жүзеге асырылу себептері мен жағдайы ж

руі ықтимал екендігі анық. Бір жағынан, сотталған адам

басқа да факторлар, яғни қылмыстылықтың детемин

зеу мекемесінің режиміне багынуы, әкімшілік тарапынан
)гізілетін тәрбиелік жүмысты жоққа шығарып, нефор

тары болып табылады. Қылмыстылықты алдын алу

ды иерархияның түзілуінің бірден - бір себепшісі. Бүл

ориясында, бүл мәселеге қатысты қабылданған щар

гдайда сотталганның түзелуй екіталай. Ал егер де белгілі

көрінісін табуда.
Мәселе қоғамға, жеке түлғаға, мемлекетке негат
түрде

эсер

ететін,

қылмыстарды

детерминациялайг

!

р әдіс - тәсілдердің көмегімен әлеуметтік - психологиялық
мыстар жүргізілсе, пенитенциярлық мекемедегі

қыл-

қүбылыстар туралы қозғалуда. Сонымен қатар, адамдар

ыстың қауіпі айтарлықтай төмендей түсер еді. Дәл осын-

бымен жасалынатын қылмыстардың себептері мен жағд -

ай тәжірибені шет елдік криминология басшылыққа алады.

көзге түсіп отыр.Бұған қатысты бас бостандығынан
ыру

мекемелеріндегі

сотталғандардың

нақты

қүқық

қарсы әрекеттерінің себептері туралы айта кеткен жө

Түрмелердегі қылмысты жиі жасайтын адамдар тобына
ас, бүрын зорлықпен қатысты қылмыс істеген, отбасылық
ғдайы нашар адамдар, түзеу мекемесіндегі сотталғандар

Пенитенциярлық мекемеде жасалынатын қылмыстард

саны шамадын тыс көп болган жағдайында да қылмыс өте

нақты себеп-салдарының болуы бәрімізге аян. Бұл пробл

жиі кездеседі. Бүған қарап, жеке және әлеуметтік жағынан

маны зерртей келе бірқатар мамақдар, түзеу мекемелеріндеі і

үқсас сотталғандар, қылмыстың негізгі себебінің біріне,

жағдайға толыгымен бейімделе алмаған сотталғандар ара«

яғни қылмыстық топқа бірігеді деген гипотеза қалыптасады.

сында өте күрделі қатынастың пайда болуын анықтаған бо-

Сонымен қатар жоғарыда аталған көрсеткіштерден

латын. Нәтижесінде бүл қатынастардың заңды көрсеткіші,

басқа да қылмыстық мотивацияның қалыптасуына себепші

түзеу мекемесіндегі қылмыстылық деңгейі күрт арту ы бол ы 11

өзге де факторлардың бар екені анық. А.А.Мазуриннің ай-

табылады. Бүған қоса, сотталғандардың сазайын тартып, бір

туы бойынша, түзеу мекемелершдегі қылмыстылық моти-

252

253

вациясы, қоғамдағы және қылмыстық атқару жүйесіі

I у им и сотталғандардың оқшаулануын айтып кеткен. Дәл осы

кемшіліктердің көрінісі болып табылады.

Оның о

В б е п п е н 1990-1996 жж. арасында түзеу мекемелеріндегі

ша дәл осы факторлар пенитенциярлық мекемелер

в і л м ы с деңгейінің артуын байланыстырады. Өкінішке орай

қылмыстылықтың негізгі себепшісі. Яғни пенитенции

[мүпдай жағдай басқа да шет елдерде орын алып отыр. Бүл

мекемелердегі қылмысты алдын алу объектісі болы и, і

И э а қ т ы зерттей келе, мұндай сотталғандардың бір жер-

мекемелеріндегі

Ш оқшаулануы расында да өте қауіпті. Ю.Ф.Кваша бүған

және

қылмыстық

атқару

жүйесім

кемшіліктер танылады. Түзеу мекемелері органдарын

Ьрай сотталғандарды олардың жеке қасиеттеріне сәйкес

қызметінің

ІГоптастыру керек деген ой айтқан болатын. Сонымен қатар

бүзылуы

өз

кезегінде

сотталғандл

девиаттық мінез - құлық қалыптастырады. Сонымен қ

[бұрын ауыр немесе аса ауыр қылмысы үшін сотталғандар

сотталгандардың девиаттық мінез - қүлқының себсшиі

ікемінде 6 жылға және өз кінәсін мойындамаган түлғалар)

сотталғандардың көп

p r e қауіпті делінген.

бөлігінің жүмыспен

қамтылмау

Бүл үсынысты қарай отырып, сотталғандарды жеке

қылмыстық атқару жүйесінің нашар қаржыландырылу
материалдық

-

техникалық

түрмыстық - санитариялық
лып табылады.

қамтылуы,

гигиенал

Іболады. Бірақ барлық сотталғандар тэрбиелілік жүмыстың

жағдайының жоқтығы

Сотталғандармен жүргізілетін тэрбислі

жұмысының ұйымдастырылуы
қызметкерлерінің

өз

қызметін

және

түзеу

дүрыс

[белгілерінесәйкес ? белгілібіртоптарғадифференциациялауға

мекемс к-

орындамауы J

юбъектісі болып табылады және кейбір сотталғандар инди[видуалды жұмысты керек етеді. Дұрыс мәліметтің болуыюа қарай олар қылмысты алдын алу объектілеріне айнала-

елеулі проблема. Жоғарыда аталған факторлармен қоса,

ды. Яғни әкімшілік тарапынан дайындалып жатқан қылмыс

түзеу мекемелеріндегі қылмысты алдын алу объектілор

фактісі анықталады. Өз кезегінде қылмысты алдын-алу

қатарына, бас бостандығынан айырылған сотталғандар да

объектісі ретінде қылмысқа оқталып жатқан сотталғандар

жатады. Ю.Ф.Квашаның айтуынша, бас бостандығыпап

болып табылады.

айыру мекемелерінде

мінез - қүлқымен ерекшеленісм
П а й д а л а н ы л ғ а н әдебиеттер

сотталгандар, мораль және қүқық нормаларына қайшы
қылмыстық қауіптілік жағдайымен

ерекшеленеді.
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