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Ар жазасы – бар жазадан ауыр жаза.
М.О. Əуезов

АЛҒЫ СӨЗ

Ұсынылып отырған оқу құралы қылмыс пен жаза тақырыптары бойынша
берілген мəтіндер жинағы негізінен құрастырылған. Тыңдаушылардың ауызша
жəне жазбаша тілін дамытумен қатар, газет-журналдарға деген тұрақты
көзқарасын қалыптастыруға септігін тигізуді көздейді. Тіл мен ойды дамыту
оқу бағдарламасы бойынша берілген тілдік материалдармен ғана шектелуге
тиісті емес, сондықтан айналаны қоршаған орта мен онда болып жататын
жағдайларға да бір ауық назар салған жөн. Қоғам болған соң жаза басып, шалт
кеткен пенделер мен олардың тартар жазасы да жеңіл болмақ емес.

Мəтіндер жинағының мақсаты – Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрлігінің Қостанай Академиясында қазақ тілін оқитын жалғастырушы
топтың тыңдаушыларына, қылмыс əлемінің кейбір қыры мен тартар жазасының
аз да болса түрлері жəне жаза өтеу ерекшелігіне қарай еңбекпен қайта
тəрбиелеу туралы мəліметтерді жеткізуді мақсат тұтады.

Əрбір лексикалық тақырыпты меңгерту тілдік материалдар негізінде
жүргізіледі. Сабақ барысында өтілетін материалдарға байланысты пысықтау-
жаттығу жұмыстарында оқушының сөздік қоры байытылып, қосымша мəлімет
алуына көмегін тигізеді.

Барлық мəтіндердің соңында сөздік жəне лексикалық сұрақтар арқылы
мəтінді меңгеруге арналған тапсырмалар берілген. Жинақталған мəтіндерді
қазақ тілімен қатар қазақ тілінде жүргізілетін қылмыстық құқық, əкімшілік
құқық, пенитенциарлық психология, қылмыстық іс жүргізу тағы да басқа
пəндерді жүргізуде пайдалануға болады.

Жинақ тыңдаушыларға, оқытушыларға жəне көпшілік зиялы қауым
оқырмандарына қылмыс пен жаза туралы өзінің ой-пікірін толықтыра түсуге
жəрдемін тигізсе құба-құп болары сөзсіз.

Құрастырушыдан
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ҚАЗАҚТАРДЫҢ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ ДƏСТҮРІНДЕГІ АДАМГЕРШІЛІК
ПЕН ƏДІЛДІК ПРИНЦИПТЕРІ

Əлем халықтарына қарағанда біздің ата-бабаларымыздың құқықтық
құбылыстарға етене жақын адамгершілік пен əділеттікті қабылдап-сезінудің,
танып-білудің жəне одан қорытынды шығарудың өзіндік ерекшеліктері болған.

Адамгершілік, əділеттік, имандылықты құлағына кішкентайынан тыңдап
өскен бала ержете келе дүниеге көзқарасын байыта түседі. Дүниетанымнан
құқықтық ой-сезім өрбиді. Əр нəрсеге адами көзбен қарау, адалдық, жақсылық
жасау, қиналғанға көмектесу сезімдері кеңейеді. Жамандық, тəртіпсіздік,
қылмыс жасау үшін жаза берілетініне көзі жетеді. Адамды сыйлауды үйренеді.

Бала өсіру, адамгершілікке тəрбиелеу халықтық дəстүрге айналған.
Олардың мəні былайша: «Кімде-кім болмасын, өзіңнен жасы үлкенге жол бер,
əдептілік көрсет. Күш-қуаты төменге мейірімді бол. Хайуандарды ұрып-соқпа.
Ұятыңды кетірме. Көрінген нəрсеге қызықпа. Өзіне қарап емес, сөзіне қарап
сыйла. Қиындықтан қорықпа, батыл бол. Жақсыны көрсең, соған ұқсауға
тырыс».

Біздің ата-бабаларымыз сөз қадірін терең түсінген. Шешендікті жоғары
бағалап өз ойын, өз пікірін тайсақтамай, əдемі түйіндеп, өткір де ұтқыр, əсерлі
етіп айтқан, көргені мен түйгені мол адамдарды қатты қадірлеген. Өйткені,
ондай адамдар халық мүддесін ойлаған, əділдікті ту еткен. Ел ішіндегі дау-
дамайларды екі ауыз сөзбен шешіп, сөз құдіретін көрсете білген. Ел
ақсақалдары, билері, уəзірлері өнегелі іс істеуге машықтанған. «Қарын қамын
ойлаған қаралықтың белгісі, халық қамын ойлаған даналықтың белгісі» деп
түсінген.

Шындық пен əділдікке жету қазақ құқығының оған негізделген, билердің
соттық шешімдерінің түпкі негізі, түпкі мақсаты саналған. Дауды
қарастырудағы қарапайымдылық, сот əділдігі мен дəлелдеу бостандығына ие
куəлер қатысуының қамтамасыз етілуі, тараптардың жəне сот процесіне
қатысушылардың əрқайсысының өкілдерінің іске қатысу мүмкіндігінің
шектелмеуі, тараптарды татуластыруға тырысу жəне соттық шешімдердің тіпті
кінəлі тарапқа қатаң жаза тағайындалған кезде де қоғамның алдындағы
əділеттігі мен логика заңдарына сай болуын қамтамасыз ету билер сотының
формасы мен мазмұнын құрады.

Соттық функцияны атқарған би өз пікірін білдіруде ешкімге тəуелді
болмады, басқаның ығына жығылмады, іс-əрекеттерінде еркіндік айқын көрініс
тапты. Мұны жиналған халық жіті қадағалап, бəрін көріп отырды.

Сот жүргізудің тəртібі ежелден қалыптасқан формада өтті. Жалпы
мұндай форма шығыстық əсіресе исламдық елдерге тəн сипат екені даусыз.
Дауды бір би дара өзі шешуі де мүмкін. Егер күрделі де мемлекеттік маңызы
көп болса, онда ханның қатысуымен бірнеше билер жүргізген. Алғашқы түрі ең
көп таралған, жиі қолданыста болған. Көбінесе биге бір ауылдың адамдарының,
жақын руластардың дауын шешіп беруді сұрағанда, сондай-ақ дауласушы
тараптардың өздері (талапкер мен жауапкер) өз еріктерімен болған дауларын
шешіп беруді сұрағанда, алдына жүгінуге разы болғанда қолданылған. Егер
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жəбірленушінің немесе қылмыскердің бірінің бимен туыстығы бары білінсе
немесе анықталса, іс қарауға жатпаған.

Ал күрделі дауларда төбе би сайланып, оның пікірі сот шешімін
шығаруда басымдылыққа ие болған. Сот процесі хан ордасы жанында, болмаса
елге белгілі орындарда (Мəртөбе, Битөбе, Күлтөбе, Ордабасы, т.б.), халықтың
еркін келуіне мүмкіндік беріле отырып өткізілген. Билердің сот процесіне
қатысқандағы саны жұп болмайтын. Өйткені, «би екеу болса, дау төртеу
болады» дегеннің мəнісі-тақ болмаса, жұп билер таласып, дау бітпейді дегенді
білдіреді. Əрине, билер бұрын ешуақытта сайланып қойылмаған. Тумысынан
билікке құмар адам ұзақ ізденуі нəтижесінде халыққа қадірлі болып, билік
айтқан. Бидің араласпаған дауы, айтпаған шешімі болмаған. Биге келіп
жүгінгеннен соң, оны бұзушылар, өзге биге шағынушылар аз кездескен.
Өйткені, билер ешуақытта өзгеге қиянат жасап, əділдіктен аттамаған. Биді
байлық та, барлық та қызықтырмаған. Тек би таразы басын тең ұстап, қара
қылды қақ жаруға тырысқан. Үнемі Алла əділдігін жария еткісі келген.

Билік процесс тартысты, сайысушылық сипатта өткен. Талапкер жағы да,
жауапкер жағы да билік процесте өз билерін сөзге қатыстырған. Екі жағы да өз
тапқырлықтарын танытып, сөзден мүдірмеуге, əсіресе жөн сөзге мейілі болуға,
сөзден ұтуға тырысқан. Сот процесі біліктілер айтысы іспетті өткен. Мұндай
көрініс көне Римде де жыл сайын өтетін шешендер айтысында көзге көрінген.
Олардың тыңдаушысы да, баға берерлері де халық болатын.

Билер ел үшін қажет, олар Алланың жердегі орындаушылары ғана, яғни
халықтың қызметшісі болғандықтан оларды құрметтеген. Халық болып ханды
ақ киізге көтеріп, хан етіп сайлаған. Ал сот билігіне келсек, бұл мемлекеттік
биліктерден анағұрлым өзгеше, халықтың өзіне жақын. Сондықтан
сайланбаған, тағайындалмаған. Өйткені, сот билігі тіршілік барысында бой
көрсететін келеңсіз жайларды реттеп, өмір ағысын түзу жолға салады. Сол үшін
халыққа аса қажетті бұл орган құрметті жəне кеңінен қолдап-қуатталып
отырған. Сот билігі халқымыздың өмірінің айнасы, ауру-сырқаттардан
сақтайтын дəрігері, мақсат-мүддесін қорғайтын сүйеніші мен құралы еді.

Əділдікке əркім бас иеді. Əділдік іздегендер осы сот процесінен əділдік
тапқан. Ең жоғарғы билеуші хан да сот билігіне бас иген, үнемі санасып
отырған. Билерге сүйеніп мемлекет ісін жүргізген. Хан билігі сот билігінсіз
табысқа жете алмаған. Сот билігі хан билігіне қарағанда салмақты, халық
атынан сөйлейді, ханға да қарсы тұрып, əділдікті бетіне айта алады. Елі үшін
ханның осал тұстарын дөп пайдаланып, қателіктерін жөндеуге шақырады.
Сондықтан да сот билігі мемлекеттік өзге биліктерден жоғары тұрған.

«Қасым ханның қасқа жолы» атанған қазақ сотының билер ережесінде
Қазақ жерінің ішкі-сыртқы, саяси жағдайына орай жарғы-ережелер
реформаланып, сомдала түскенін көреміз. Қасым хан (1511-1523 жж.) билер
сотын бұрынғыша сақтап (өйткені, отырықшы түркі тектес халықтар шариат
сотына ойысқан болатын) ежелден келе жатқан əдет-ғұрып, ереже-тəртіптерге
елеулі өзгерістер енгізді. Мұны билер кеңесіне салып, бекітті. Бұл өзгерістер
бес саланы қамтыды. Олар: мүлік заңына, қылмыс заңына, əскери заңға, елшілік
қатынастарға жəне жұртшылық заңдарына жасаған өзгерістер болатын.
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Өзгерістер билер сотының құрылымындағы іс жүргізу инстанцияларының
атқарып отырған міндеттерін айшықтап берді. Билер институты бұрынғыдан да
гөрі мығымдала түсті.

«Есім ханның ескі жолы да» хандық құрылымды нығайтып, саяси-
əкімшілік, əскери, рухани жəне сот істерін жөнге салып отыруға жол ашты.
«Өнер құны», «сүйек құны» секілді жаңа бабтар қосылды.

Қазақ сотының тарихында Тəуке ханның «Жеті Жарғысының» алатын
орны ерекше. Бұл халық жадына терең сіңген, ұлттық дəстүр-салтымызбен біте
қайнасқан шоқтығы биік заңдар жиынтығы. Негізінен «Жеті Жарғы» қазақ
қоғамын түгел қамтитын жеті ірі-ірі мəселелерге арналған. Əсіресе, билер
сотының тəжірибесі, кесімді биліктері өзгелерге үлгі болды. Билердің халықпен
жақындасуы бұрынғыдан да артып, ел бірлігін нығайтты. Берілетін жаза
қылмыскердің жасаған іс-əрекетіне сай қолданылды. Сотқа (яғни, билерге)
еркіндік беріліп, олар жазаны ел жағдайына, саяси-əлеуметтік, сыртқы
жағдайларына орай ауырлатуға не жеңілдетуге құқықты болды. Мысалы,
тұсаулы атты ұрлағандарға өлім жазасын, немесе айып-қиыптар беру, т.т. «Жеті
Жарғыда» əйелдер құқығы қатты қорғалды, шариат заңдарының əсері күшейе
түсті. Билік істерді жүргізудің нақты жолдары көрсетіліп берілген.
Нəтижесінде, «Жеті Жарғының» жарғы-ережелері Кеңес өкіметі орнағанға
дейін сипатын жоймай келді. Сөйтіп, үш ғасыр бойы өз мəнін сақтап қала алды.
Хан ордасында жылдың белгілі бір мерзімінде «билер кеңесі» шақырылып,
онда көкейкесті ел мəселелері талқыланған, жаңа жарғы-заңдар қабылданған.
Билер кеңесі қазіргі «парламент» қызметін атқарған, заң шығарушы билікке ие
болған.

Қазақ əдет-ғұрпы даулы істі қарағанда екі сатыға бөлінеді, біріншісі,
билердің дауласушылар ісін қарауына дейінгі мерзім. Бұл сатыда екі жақ
«бітімге, берекеге, салауатқа» сəйкес келісімге келуі мүмкін. Бұл іс-əрекеттік
келісімдерден соң дауды билер соты қарауға құқықты емес. «Бітім, береке,
салауат» институттары екі жақты адамгершілік, ағайындық, ел-жұрттық
шеңберден шықпауға шақырады.

Қазақ халқының тəлім-тəрбиесі отбасынан басталып, ең негізгісі тек
адамгершілік пен əділдік принциптерін қатаң сақтай отырып жүйеленгендіктен
қоғамның қолдап-қуаттануына ие болған. Мұны билер соты да, «бітім»,
«салауат», «береке» институтары да өз ретімен əдемі пайдаланған. Əсіресе,
соңғы айтылған институттарда адамгершілік принципі айрықша көрініс тапқан.
Өзара келісімге келгендерді «адамгершіліктен аттамады», «адамгершілік
көрсетті», т.б. деп халық мадақтаған.

(Д.А. Ештай, «Заң жəне заман» — «Закон и время»
№1 (83) 2007, қаңтар-ақпан, 33-35 б.)
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Сөздік

əскери заң - военный закон
билер кеңесі - совет биев
бітім - заключение перемирия
дау - спор
екі сатыға - на два уровня
елшілік қатынастар - посольственные отношения
жамандық - зло, вред
жауапкер - ответчик
көзқарас - взгляд
қатаң жаза - строгое наказание
қылмыс жасау - совершить преступление
қылмыс заңына - уголовному законодательству
талапкер - истец
тəртіпсіздік - беспорядок

1-тапсырма. Мəтінді оқып шығыңыз. Қазақ халқының сот ісін жүргізу
ерекшеліктеріне назар аударыңыздар. Сот ісін жүргізу қандай ежелгі
формада жүргізілді?

2-тапсырма. Билер сотының ерекшелігі неде? Сіз «Би екеу болса, дау
төртеу болады», «Қарын қамын ойлаған қаралықтың белгісі, халық қамын
ойлаған даналықтың белгісі» деген нақылдың мəнісін қалай түсінесіз?

3-тапсырма. Қасым, Есім, Тəуке хандар қазақ елінің сот ісін жүргізу
ісіне қандай құқықтық реформалар мен жаңашылдықты енгізді? Билер соты
негізінен қандай қағиданы ұстанды? Мəтіннен өз түйген ойыңызды айтып
беріңіз.

4-тапсырма. Төмендегі сөйлемдерді толықтырыңыз.

Əділдікке əркім бас иеді. ... іздегендер осы ... процесінен əділдік тапқан.
Ең жоғарғы билеуші хан да сот билігіне ... ..., үнемі санасып отырған. Билерге
сүйеніп ... ісін жүргізген. ... билігі сот билігінсіз табысқа жете алмаған. Сот
билігі хан билігіне қарағанда салмақты, ... атынан сөйлейді, ханға да қарсы
тұрып, əділдікті бетіне айта алады. Елі үшін ханның осал тұстарын дөп
пайдаланып, қателіктерін жөндеуге шақырады. Сондықтан да ... билігі
мемлекеттік өзге биліктерден ... тұрған.
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ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЗАҢСЫЗДЫҚТАР АНЫҚТАЛДЫ

Облыс прокуратурасы тарапынан облыстық табиғи ресурстар жəне
табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мен оның кұрылымдық
бөлімшелерінде орман заңнамаларының сақталуы барысына тексеру жүргізілді.

Қазақстан Республикасы Орман кодексінің талаптарына сəйкес, орманды
қорғау, күту, тазалау, қалпына келтіру жəне оны тиімді пайдалану міндеті
орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелеріне жүктелген. Тексеру
барысында, облыстағы орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелері
тарапынан аталған міндеттер өз деңгейінде орындалмайтыны, орман туралы заң
талаптарының əрдайым сақталмайтыны анықталды. Орман
шаруашылықтарында отырғызылған көшеттерді жəне себілген сексеуілді
түгендеу бойынша, жыл сайын үлкен мөлшерде есептен шығару орын алған.
Көшеттер мен себілген сексеуілдің нормативтен төмен көрсеткіштерінің басты
себебі - агротехникалық жұмыстардың технологияға сай жəне уақытылы
жүргізілмеуі.

Жоңғар орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінде жүргізілген
тексеру барысында, 2006 жылы жерді алдын-ала дайындамай 10 га жерге
көшеттер отырғызылғаны, олардың тиісті күтімге алынбағаны анықталды.
Көшеттердің өсуіне қажетті жағдай жасалынбай, оларды бойынан асатын қалың
шөп басып, көрінбей қалған. Соның салдарынан, қыс мезгілінде көшеттердің
шөп пен қардың салмағы астында жаншылып, тіршілігін тоқтату қаупі
туындауына жол берілген.

Жоңғар орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері
жас көшеттер егілген жер телімінің шекараларын білмейді, себебі, оны
белгілейтін қазықтар қағылмаған, қандай ағаш көшеттері егілгені, оның саны
мен көлемі туралы анықтама тақтайшалары ілінбеген.

Орман пайдалану заңдылығына жүргізілген тексеру кезінде Ұйғыр орман
шаруашылығы мемлекеттік мекемесіне қарасты мемлекеттік орман қорының 5
га жері Ұйғыр аудандық халық депутаттары кеңесінің атқару комитетінің
12.09.1989 жылғы шешімімен «Таугүл» туристік базасының пайдалануына
беріліп, ол жерге «Горный» пионер қосынының үй-жайлары салынғаны
анықталды. Қазіргі уақытта бұл қосын «Бірлік» өндірістік кооперативінің
балансына өткен жəне ол мемлекеттік орман қоры жерін пайдаланғаны үшін
ешқандай төлемақы төлемей, ҚР Орман Кодексінің талаптарын бұзған.
Сонымен қатар, аталған жерді пайдалануға берілген 10 жыл мерзім
аяқталғанына қарамастан, «Бірлік» өндірістік кооперативі орман қорын заңсыз
пайдаланып отыр.

Сондай-ақ, орман шаруашылығы мекемелері ҚР əкімшілік құқық
бұзушылық туралы Кодексінің ережелерін қолдану заңдылығын тексеру
нəтижесі инспекторлардың əкімшілік заң талаптарын үнемі сақтамайтындығын
көрсетті. Үштөбе орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің 20.01.2006
жылғы қаулысымен М. Закиев ҚР ƏҚБТ (Əкімшілік құқық бұзу туралы)
кодексінің 1030 теңге айыппұл түріндегі əкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Алайда, Əкімшілік Кодекстің аталған бабының санкциясында айыппұл көлемі
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10-нан 15-ке дейінгі айлық есептік көрсеткіш деп көрсетілген. Сондықтан
құқық бұзушыға заңда көрсетілген мөлшерден кем айыппұл салынып, жазасы
негізсіз төмендетілген.

Аталмыш заңсыздықтар А.Б. Сычев, Ж.Е. Аманбаев, Б. Мұқанов, А.
Төребаевтарға қатысты əкімшілік істер бойынша да орын алған, нəтижесінде
46370 теңге көлеміндегі қаражат мемлекет пайдасына аударылмаған.

Талдықорған орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің директоры
А.С. Қонысбаев пен С. Омаровқа əкімшілік құқық бұзу туралы хаттама
толтырған. Іс бойынша алынған 2 текше сексеуіл ағашы Қаратал орман
шаруашылығының орманшысы О. Жанғаринге уақытша сақтауға берілген.
Алайда, аталған айғақ зат мемлекет пайдасына тəркіленбей, белгісіз жаққа
жөнелтілген.

Ұйғыр ауданында орналасқан жекеменшікке тиесілі 26 ағаш кесу
цехтарының 15-інің ағаш тілуге рұқсат берілген лицензиясы жоқ. Бұлар
техника қауіпсіздігі журналын жүргізбейді, өрт қауіпсіздігі нұсқаулығымен
жəне өрт сөндіру құралдарымен жабдықталмаған.

Соның салдарынан түрлі бұта аурулары мен өрт қаупінің тууы белең
алып отыр. Алакөл ауданындағы Лепсі орман шаруашылығы мемлекеттік
мекемесінің орман қорлары алқабындағы минералдық жолақтар белгіленген 3
метрдің орнына 2 метр көлемінде жыртылған. Анықталған кемшіліктер мен заң
бұзушылықтарға орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелері
қызметкерлерінің өз міндеттеріне салғырт қарауы жəне заңнама талаптарын
жетік білмеуі, сонымен қатар облыстық басқарма тарапынан тиісті бақылаудың
жоқтығы салдарынан жол берілген.

(Ж. Өзекбаев, «Заң жəне заман» - «Закон и время»
№1(83) 2007, қаңтар-ақпан, 20 б.)

Сөздік

айлық есептік көрсеткіш - месячный показатель
айыппұл - штраф
анықтама тақтайшалары - справочная дощечка
көшет - саженец
күту - бережно относиться
қалпына келтіру - восстанавливать
қорғау - оберегать
мемлекеттік мекеме - государственное учреждение
нұсқаулық - инструкция
орман шаруашылығы - лесное хозяйство
өрт қауіпсіздігі - пожарная безопасность
сексеуіл - саксаул
тазалау - чистка
өрт сөндіру құралдары - средства пожаротушения
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1. тапсырма. Мəтінді оқып шығыңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Тексеру барысында орман шаруашылығында қандай келеңсіздіктер орын

алған?
Көшеттер мен себілген сексеуілдің төмен көрсеткіштерінің басты себебі

не?
Орман қорығын сақтау үшін қандай істердің атқарылуы қажет?
Табиғатқа зиян келтіргендер қандай жазаға тартылады?

2-тапсырма. Берілген сөздермен сөйлемдер құрастырыңыз.

Қорғау, күту, тазалау, қалпына келтіру, көшет, айыппұл, өрт қауіпсіздігі,
нұсқаулық, орман шаруашылығы.

3-тапсырма. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қорықтар»
атты тақырыпта шағын шығарма жазыңыз.

4- тапсырма. Сөздікті пайдаланып берілген мəтіндегі сөйлемдерді орыс
тіліне аударыңыз.

Қазақстан Республикасы Орман кодексінің талаптарына сəйкес, орманды
қорғау, күту, тазалау, қалпына келтіру жəне оны тиімді пайдалану міндеті
орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелеріне жүктелген. Тексеру
барысында, облыстағы орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелері
тарапынан аталған міндеттер өз деңгейінде орындалмайтыны, орман туралы заң
талаптарының əрдайым сақталмайтыны анықталды.

Ұйғыр ауданында орналасқан жекеменшікке тиесілі 26 ағаш кесу
цехтарының 15-інің ағаш тілуге рұқсат берілген лицензиясы жоқ. Бұлар
техника қауіпсіздігі журналын жүргізбейді, өрт қауіпсіздігі нұсқаулығымен
жəне өрт сөндіру құралдарымен жабдықталмаған. Сондықтан құқық бұзушыға
заңда көрсетілген мөлшерден кем айыппұл салынып, жазасы негізсіз
төмендетілген.
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СЫНДАРЛЫ КҮРЕС ҚАЖЕТ

Қоғам алдымен, мемлекеттік қызметкер өзінің күш жігерін, білімі мен
тəжірибесін өзі атқаратын кəсіби ісіне, қызметіне жұмсайтынына, өзінің Отаны
- Қазақстан Республикасына адал да қалтқысыз қызмет ететініне сенім
білдіреді. Дегенмен, осындай зор сенімді аяқ асты етіп, «алтын көрсе жолдан
тайып, біреудің ала жібін аттап жататын, қызмет бабын пайдаланып, мемлекет
байлығы мен халықтың игілігіне қол сұғатын» мемлекеттік қызметкерлер де аз
емес.

Қазақстан – ТМД елдерінің ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы арнайы заң қабылдаған бірден - бір мемлекет.

Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың 2005 жылдың сəуір айында қол қойған
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, мемлекеттік органдар мен
лауазымды адамдар қызметіндегі тəртіп пен реттілікті нығайту жөніндегі
шаралары туралы» Жарлығы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік
қызметкерлерінің Ар намыс кодексін қабылдауы «еріккеннің ермегі» емес,
оның үлкен саяси мəні бар. Ондай маңызды құжаттар қабылдаудағы басты
мақсаттар;

- сыбайлас жемќорлықтың пайда болу себеп-салдарын анықтау;
- азаматтардың құқықтарының бұзылуына жол бермеу;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекет қабылдаған шаралардың

жариялығын қамтамасыз ету;
- бағдарламаны іске асырудың барысы туралы халықты жүйелі түрде

хабардар етіп отыру.
Əр мемлекеттік қызметкер осы қойылған талаптарды орындап, негізгі

мақсаттарға қол жеткізу үшін өзінің қызметтік міндеттерін жүзеге асыру
барысында тиісінше үлес қосса, онда «көп түкірсе көл» дегендей жақсы
жетістіктерге жетеріміз анық.

Осыған орай Алматы қаласы жəне Алматы облысы бойынша ҚАЖ
КБЛА-155/6 мекемесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес пен басқа да заң
бұзушылықтардың алдын алу мақсатында нақтылы жұмыстар жүргізілуде.
Онда қызметтік-жауынгерлік тəртіп мəселелері талқыланады, арнайы əскери
дайындық жəне дене шынықтыру сабақтарының өткізілуі, ауысым
бастықтарының есептері, жеке тəрбие жұмыстарының ұйымдастырылуы, құқық
бұзушылықтың, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық
бұзушылықтың алдын алу мəселелері талқыланады. Жас мамандармен
сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында жеке-жеке сұхбаттар өткізіледі.
Жүргізілген сұхбат барысында сыбайлас жемқорлық əрекеттеріне барудың
салдары түсіндіріледі, əкімшілік жəне қылмыстық жауапкершіліктер туралы
айтылады. Сондай-ақ, оларға мекемедегі қызметкерлердің кəмелеттік жасқа
толмаған сотталғандармен жəне олардың туысқандарымен қызмет мүддесіне
байланысы жоқ қандай да бір қарым-қатынас жасауына жəне олардың қызметін
пайдалануға қатаң тыйым салынғандығы туралы түсіндіріледі. Дегенмен, 2005
жылдың сəйкес мерзімінде кіші жəне орта басқару құрамының кейбір
қызметкерлері кіріс декларациясын толтыруда білместіктен тəртіптік құқық
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бұзушылықтарға жол берді.
Мұндай іс-əрекеттерді қайталамау мақсатында жеке құрамға кіріс

декларациясын дұрыс толтыруды үйрету үшін арнайы сабақтар жүргізілді.
Соның нəтижесінде ағымдағы жылдың өткен кезеңінде ешқандай сыбайлас
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар болған жоқ.

Терең ойлап қараған адамға сыбайлас жемқорлықтың мемлекет
қазынасына тигізетін залалы өз алдына, ол осы бір теріс əрекетпен ауызданған
жаңа толқынды баулып қана қоймай, бүкіл қоғамды ірітіп-шірітіп, мемлекеттің
іргесін шайқалтатыны айтпаса да түсінікті. Кез-келген демократиялық,
зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекеттің аса қауіпті жауы ол –
жемқорлық пен қылмыс. Сондықтан, мемлекеттік органдардың осы бағыттағы
жұмыстарының нысаналығы мен тиімділігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес мəселелері Елбасының жеке бақылауына алынған.

(Н. Құдабаева, «Жазаларды орындау»,
№10 (47) 2006, қазан, 38 б.)

Сөздік

бағдарлама - программа
жарлық - указ
жас маман - молодой специалист
жеке құрам - личный состав
залал - ущерб, пагубность
заң бұзушылық - правонарушение
кəмелеттік жасқа толмаған - несовершеннолетний
кіріс - доход
кіші құрам - младший состав
қызметтік-жауынгерлік - служебно-боевой
мемлекет қазынасы - государственная казна
орта басқару құрамы - средний начальствующий состав
сыбайлас жемқорлық - коррупция
тиімділік - эффективность
тыйым салынған - запрещенный
хабардар ету - информировать

1-тапсырма. Мəтінді оқып шығыңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз:

«Сыбайлас жемқорлық» - дегенді қалай түсіндіресіз?
Мəтінде жемқорлықтың алдын алуда қандай іс-шаралар атқарылуда?
ТМД елдері ішінде Қазақстан Республикасы қандай арнайы заң

қабылдады? Мемлекеттік қызметкерлер қандай болуы тиіс?
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2-тапсырма. Асты сызылған сөздер мен сөз тіркестерінің орыс тіліндегі
баламасын табыңыз.

Кез-келген демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік
мемлекеттің аса қауіпті жауы ол – жемқорлық пен қылмыс. Жас мамандармен
сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында жеке-жеке сұхбаттар
өткізіледі. Соның нəтижесінде ағымдағы жылдың өткен кезеңінде ешқандай
сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар болған жоқ.
Қазақстан – ТМД елдерінің ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы
арнайы заң қабылдаған бірден - бір мемлекет.

3-тапсырма. «Жемқорлық əрекеттердің алдын алу» тақырыбында
шағын мəтін құрастырыңыз.
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ҚАСІРЕТ

Өткен жылдың тамыз айында Ерік Əбдəлиев Астана қаласына жол
тартпақ ниетін жан жолдасы Зуфара Мақсұтовқа айтқанда, соңғысы тың ой
туындатқан. Сондағы айтқаны: «Егерде сол жақтан қымбат автокөлікті
жымқырып қайтсаң, ақшасына сатып алып, өзім-ақ жайғар едімге» сайған. Бұл
табанда келіскен. Бірақ қымбат шетелдік көлікті ұрлап, Таразға айдап келу бір
өзінің қолынан келе қоймайтынын жіті сезінген ол сенімді серік іздеу керектігін
жəне мұндай тəуекелге топтанып кірісу кажеттігін ойластырған. Ақыры таңдап,
қылмыстық іске топтастырғаны Қорған Қаратаев, ағайынды Алмаз жəне Тимур
Əділовтер болатын. Бұлар да адал жүріп, анық басудың орнына нақ өзіндей,
арамзалықпен пайда табуды армандап жүрген жандартұғын.

Сонымен былтырғы қыркүйектің орта тұсында бұлар білек сыбанып Арқа
төсіндегі əсем қала Астанаға қарай аттанып кете барады. Сөйтіп, Шоқан
Уəлиханов пен Аманкелді Иманов атындағы көшелер қиылысындағы Бизнес
орталықты төңіректеген қарақшылар шетте тұрған су жаңа мемлекеттік нөмірі
«777 Н» «Тойота-Прадо» шетелдік көлігіне көз тігеді. Алайда бұл сəтте
жауапкершілігі шектеулі «АБК-Снаб» серіктестігіне қарасты аталмыш көлік
ішінде оның жүргізушісі Е.С. Щесневич қаннен-қаперсіз газет оқып отырған
еді. Салонында ешкім болмаса автокөлікті ала қашудың оншалықты қиын
еместігін пайымдаған қарақшылар ішінде адамы болса да көздің жауын алатын
«Тойотаны» қиып кете алмайды. Ақыры таяқ тастам жерде тұрып ақылдасып,
түйінді шешім қабылдаған бұлар автокөлікті күштеп айдап кету жоспарына
бекінеді. Топ жетекшісі Ерік Əбдəлиев əрекет аясын белгілеп, серіктестеріне не
істеп, не қоюды міндеттейді.

Қылмыстық əрекет қас-қағым сəтте-ақ жүзеге асты. Тұс-тұстан
«Тойотаға» тап берген төртеуге жалғыз жүргізуші қайдан қарсылық көрсетсін?
Оның үстіне Е.С. Щеснович жақтағы есікті жұлқи ашқан Тимур Əділов жуан
жұдырығымен оны есінен тандыра ұрады. Артқы орындыққа жайғасқан Алмаз
Əділов пен Қорған Қаратаевтар жүргізушінің мойнын қайырып, кеңірдегіне
кездік тіреп, топ жетекшісінің сілтеуімен «Тараз қайдасың?» деп тартып кетеді.
Ал «Астана - Алматы» тас жолына түскенде есін жиған Е.С. Щесневичтің
басына целлофан қапшық кигізген олар жəбірленушінің екі бірдей «Нокия
маркалы ұялы телефонын тартып алып, өзін Қарағанды облысының Сарышаған
стансасы төңірегіндегі ен далаға лақтырып тастап, ары қарай кете барады.

Осылайша құны 5 миллион теңгеден асатын автокөлікті қарақшылық
жолмен «олжалап», алдын-ала сөз байласқан Зуфара Мақсұтовтың үйіне
жеткізген қылмыскерлер сыйға алған 6 мың АҚШ долларын өзара теңдей
бөлісіп, біраз сауық-сайран салады. Алайда «семіздікті тек қой көтереді»
демекші, арамзалықпен түскен ақшаның буына мастанған қылмыстық топ
қайдан ғана тыныш жүрсін? Енді міне, олар төрт түлікті барымталау жолын
қарастырады. Сөйтіп, өткен жылдың 30 қыркүйегінде түн жамылып
«жортуылға» шыққан олар кентке іргелес орналасқан «АТП» шаруа
қожалығының қорасын ториды. Ондағы ойлары - семіз-семіз қойларды
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автокөліктерге тиеп кету еді. Бірақ қорадағы қойлардың жамырай
маңырағанынан оянған қожалық иесі Р. Умаров мылтық атып, мал ұрлығына
жол бермейді.

Мал ұрлығынан жолдары болмай, əбден ашынған бұлар қайтадан қымбат
шетелдік көліктерді қолды етуді жатпай-тұрмай ойластырады. Бұл жолы
олардың назарына Г. Воронцовтың иелігіндегі «Ниссан-Террано» автокөлігі
ілігеді. 2 - қазан күні қарақшылар аталған көлікті Тараз қаласының Төлеби
даңғылы мен Кешеней көшелерінің қиылысында өздері мінген «Тойота-
Превия» жəне «БМВ-525» автокөліктерімен қос қапталдан қыспалдап, күштеп
тоқтатады. Осы арада бір айта кетерлігі, қылмыстық топтың саны артып,
бұларға, 1984 жылы дүниеге келген Михаил Рахымжанов, 1986 жылы туылған
Эдуард Александрович Чукреев пен Асхат Момбековтер қосылған болатын. Екі
автокөлікке мінген қылмыскерлер Е. Воронцовты ұрып-соғып, байлап-матап,
артқы орындықка итеріп тастап, рулге Э. Чукреев отырады. Қала шетіндегі
бұрынғы «Ет комбинатына»келіп жеткенше өзге бұзақылар қарақшылықпен
қолға түсірген автокөліктің ішінде отырған Е. Волчкова, О. Досқанова жəне А.
Подтикова сияқты жазықсыз жандарды қорқытып-үркітумен болады. Бопсалау
барысында қылмыскерлер Г. Воронцовтың көлік ішінде қалған құны 33 мың
теңге тұратын «Сони-Ериксон» маркілі ұялы телефонын заңсыз иеленумен
шектелмей, А. Подтикованың 37 мың теңге тұратын «Самсунг Е-250» жəне О.
Досқанованың құны 35 мың теңге тұратын ұялы телефондарын күш қолдану
арқылы тартып алады. Мұны да місе тұтпаған олар Г. Воронцовтың əйелдер
сөмкесіндегі 2200 теңгесін де қағып алып, түгелдей арақ-шарапқа жұмсап
жібереді.

Қазақта «Дəніккеннен кұныққан жаман» деген аталы сөз бар. Сол
айтқандай, қарақшылардың жазықсыз жандарды ұрып кездік соғып, зорлықпен
тартып алған автокөліктерін жасырын жолмен пұлдап, «мұрты майланған»
Зуфара Мақсұтов енді Е. Əбдəлиевтің тобына «БМВ» немесе «Мерседес» жеңіл
көліктерін ұрлап келу жөнінде тапсырыс береді. Осы маркілі автокөліктердің
бірін əкелсе, қалаған ақшаларын табанда санап бермекке уағдаласады.

Тағы да жортуыл, тағы да көлік тору... Бұл жолы қарақшылардың
тұзағына «Тектұрмас» өңірін танысы Валентина Лиммен тамашалауға келген
«Мерседес-280» автокөлігінің иесі В. Ким іліккен болатын. Қасиетті өңірді қыр
басынан қызықтап, бейқам тұрған оларға қарақшылар «Винчестер-1300» шолақ
мылтығын кезеніп, кеңірдектеріне кездік тақайды. Осы кезде жантəсіліммен
жұлқынып қашып кетпек болған көлік иесінің аузын скотчпен желімдеп, жерге
жығады. Ал «Мерседестің» терезесін таспен ұрып, ішіне енген М.
Рахымжановтың тінткілеп тауып алған куəлігі бойынша В. Кимнің облыстық
ішкі істер департаментінің қызметкері екендігін білгеннен кейін қылмыскерлер
тіптен құтырынып кетеді. Олар аузы скотчпен желімделіп жатқан полиция
қызметкерін тепкінің астына алып, есінен тандыра соққыға жығады. Бұл аз
болғандай, оны автокөліктің жүк салғышына тастап, таныс қызы В. Лимді
еркінен тыс күш колдану арқылы кезек-кезек зорлап тынады. Бұл арада жəне
бір айта кетерлігі, жап-жас қызды топтасып зорлау барысында олар айуанға да
тəн емес қылық жасаған.
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Абырой болғанда, «көп асқанға-бір тосқанның» кері кешікпей-ақ келіп,
талай жазықсыз жандарды зар қақсатқан жəне олардың меншігіндегі жылжы-
майтын мүліктерін, басқа да бағалы заттарын күш колдану арқылы тартып
алып, заңсыз иеленген қылмыстық топ үстіміздегі жылдың 12-маусымында
құрықталды. Өз кезегінде осы қылмыстық істі қараған Тараз қаласының №2
аумақтық соты қылмыстық əрекеттері ҚР Қылмыстық Кодексінің əлденеше
баптарымен дəрежеленген ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің алдын 12,
артын 3-5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды.

Қылмыстық істің тергелу барысына қадағалау жасап жəне сот отырысына
мемлекеттік айыптаушы ретінде бастан-аяқ қатысқанымда бір нəрсеге қайран
қалғаным бар. Ол - өрімдей жас қылмыскерлердің ата-анасы, тұрақты үй-
жайларының бар екендігі, керек десеңіз, барлығының да бақуатты отбасында
өмір сүретіндіктері еді. Бірақ баршылыққа мастанған бұлар бір-бір шетелдік
көліктен түспей, жастайынан масылдық күй кешкен. Айтқандай, айыпкерлер
орындығында отырған сегіз қылмыскердің бірде біреуі жұмыс істемейді жəне
оған құлықты да емес. Ал бірер жыл бойы олардың да қылмыстық жолмен мал-
мүлікті иемденіп, ақшалы болып жүргендіктерін əке-шешелері білмеді дегенге
жəне иланғың келмейді...

(Ə. Үсенбаев, «Заң жəне заман» - «Закон и время»,
№6 (94)2008, қыркүйек)

Сөздік

ала қашу - угон
тартып алу - отобрать
бағалы заттар - материальные ценности
жортуыл - набег
жүзеге асыру - осуществлять
жылжымайтын мүлік - недвижимое имущество
заңсыз иелену - незаконное присвоение
иланғың келмейді - не подлежит внушению
кездік - кортик
көшелер қиылысы - пересечение улиц
күш колдану - применить силу
қадағалау - надзор
қайран қалу - приходить в удивление
қаннен-қаперсіз - беспечность
қарақшылар - разбойники
мемлекеттік айыптаушы - государственный обвинитель
пайымдау - рассуждение
сауық-сайран - веселиться
семіздікті қой ғана көтереді - упитанность идет только барану
уағдаласу - договориться
шетелдік көлік - иностранный автомобиль



17

1-тапсырма. Мəтінді оқып, қылмыскерлердің осындай қылмысқа
баруына не себеп болғанын жəне «Ұрлық түбі қорлық» – нақылын түсіндіріңіз.

Айыпкерлердің қылмыстары қалай басталғанын жəне олардың қандай
азаматтар екенін айтып беріңіз?

Мəтінді қарастыру барысында қандай ой түйдіңіз?

2-тапсырма.
«Жұмысы жоқтық,
Тамағы тоқтық,
Аздырар адам баласын», – деген ақын өлеңін жалғастырыңыз да ондағы

берілген ой мен мəтінді салыстырыңыз.

3-тапсырма. Қылмыстық топтың құрамындағы: Ерік Əбдəлиев, Қорған
Қаратаев, ағайынды Алмаз жəне Тимур Əділовтер жəне жаңадан қосылған
Михаил Рахымжанов, Эдуард Александрович Чукреев пен Асхат
Момбековтердің қылмыстық əрекеттеріне себеп болған жайтты атаңыз.

Зуфара Мақсұтовтың: «Егерде сол жақтан қымбат автокөлікті жымқырып
қайтсаң, ақшасына сатып алып, өзім-ақ жайғар едім», - деген ұсынысын қандай
əрекет деп санауға болады жəне ҚР ҚК нешінші баптарына сай келетінін
табыңыз.

4-тапсырма. Мəтінді оқып шығып, өз ойыңызды жеткізіңіз.

«Тараз қаласының №2 аумақтық соты қылмыстық əрекеттері ҚР
Қылмыстық Кодексінің əлденеше баптарымен дəрежеленген ұйымдасқан
қылмыстық топ мүшелерінің алдын 12, артын 3-5 жылға дейін бас
бостандықтарынан айырды» - деп берілген сот үкімімен келісесіз бе?
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ҚАЙТА СОТТАЛҒАН ƏЙЕЛ

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай атамыз «Күллі адам баласын қор
қылатын үш нəрсе бар, содан қашпақ керек: əуелі - надандық, екіншісі -
еріншектік, үшіншісі - зұлымдық» деп адамдарды сақтандыру мақсатында
даналық сөзін айтқан екен. Өкінішке орай, өмірде жаза басып зұлымдыққа
баратындар да аз кездеспейді.

Зұлымдық – дегеніміз кең ұғым, мəселен, біреудің бала-шағасының
аузынан ағын айырып, жалғыз сиырын ұрлап бас пайдасына жарату, əке мен
шешені баласынан айыру немесе баланы жетім қалдырып өмірін өксіту, əйел
адамдарды жəбірлеу, айта берсең зұлымдық атаулы жетіп артылады.
Зұлымдыққа қарсы күресу бүгінгі күннің еншісіне қалып отыр.

Республика аумағында ондаған түзеу мекемелері болса, соның жетеуі
біздің облыстың аумағына орналасқан. Ал онда бүгінгі таңда 5 мыңнан астам
адамдар жазасын өтеп отыр. Осы мекемелердің бірі жасөспірімдерге, енді бірі
əйелдерге арналған. Өз өмірінің болашағына балта шауып, түзеу мекемесінде
жазасын өтегенде не таппақ. Жарайды өмірде шалыс басып, сүрінген екен, одан
ары түзеу жолына түс. Алайда кейбір жазасын өтеп жатқандардың ішінде
қайтадан сол жерде қылмыс жасайтынына қайран қаласың. Сонда олар қандай
қылмыстар жасауы мүмкін деген сұрақ туады. Оған бірер ауыз сөзбен жауап
берсек, түзеу мекемесінің əкімшілігіне бағынбаушылық, мекеменің ішкі
ережесін бірнеше рет бұзу, қоныс аудару колониясында жазаны өтеуден
жалтару тəрізді қылмыстар кездеседі. Сөйтіп, ондай жазасын өтеушілер үстінен
қылмыстық іс қозғалып, қайтадан сотталып жатады.

2002 жылы осындай фактілермен 32 қылмыстық іс қозғалып, қайта
соттауға соттың 20 үкімі шықты. Сотталғандардың ішінде 2 əйел адам бар.
Атап айтқанда, осыдан бірнеше жыл бұрын қасақана кісі өлтіргені үшін
Жамбыл облыстық сотының үкімімен ұзақ мерзімге сотталған Сиксай Роза
есімді жас келіншек əйелдерге арналған түзеу мекемесінде жазасын өтеп,
түзелу жолына түскенін дəлелдеген негізде ол қоныс колониясына жіберілген.
«Адам аласы ішінде», - демекші, Сиксай Роза жазаны өтеу жеңілдетілген қоныс
колониясына ауысқаннан кейін ебін тауып жасырын арақ ішіп, өзінің заң
орындарының бақылауында екенін ұмытып, масаң күйде туған ауылым
қайдасың деп Жамбыл облысындағы үйіне тартып кеткен. Мекеме
қызметкерлері оған дереу іздеу салады, соның нəтижесінде ол ұсталды.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 358-бабымен оған қарсы
қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілді. Жақында іс сот алқасында
қаралып, оған бұрынғы сот үкімімен тағайындалған жазаның өтелмеген бөлігін
қоса отырып, ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыруға Қапшағай қалалық
соты үкім шығарды. Осылайша Сиксай Роза екінші рет өз қолымен өз өмірін
қор етіп қайтадан жабық есікті түзеу мекемесіне қосымша тағайындалған
жазасын өтеуге жіберілді.

(Д. Есенжанов, «Жазаларды орындау»
№1 (41) 2003, қаңтар-ақпан, 93 б.)
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Сөздік

еріншектік - ленивость
жазаны өтеуден жалтару - уклонение от наказания
жазаның өтелмеген бөлігі - неотбытая часть наказания
жазасын өтеуші - отбывающий наказание
жеңілдетілген қоныс колониясы - облегченная колония-поселение
зұлымдық - коварство
қасақана - умышленный
қоныс колониясы - колония-поселение
қылмыстық іс қозғалды - возбуждено уголовное дело
надандық - невежество
сот үкімі - судебный приговор
тағайындалған - назначен
тергеу амалдары - следственные действия
түзеу мекемесі - исправительное учреждение
ұзақ мерзімге сотталған - осужденный на длительный срок

1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.

Күллі адам баласын қор қылатын үш нəрсені атап, оларды жекелей
түсіндіріңіз.

Сіздің пікіріңізше түзеу мекемесінен не себепті Сиксай Роза өз ауылына
кетіп қалды?

Оның осы əрекетін басқаша қалай жүзеге асыруға болар еді? Облыста
қанша адам жазасын өтеуде?

Сиксай Розаның əрекеті қасақана ма, əлде кездейсоқ па? Əйел адамдар
жазасын өтеу барысында Роза секілді əрекеттерге бармау үшін қандай алдын
алу шаралары жүргізілуі қажет?

Түзеу мекемесінде қайта қылмыс жасауға итермелейтін факторларды
атаңыз.

2-тапсырма. Сіздің пікіріңізше мəтінді қандай тақырыппен атаған жөн
жəне қандай себепке байланысты? «Адам аласы ішінде», - дегенді қалай
түсінесіз?

3-тапсырма. Мəтінді əңгімелеп беріңіз.
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ЖҮКТІ ƏЙЕЛДЕР МЕН ЖАС БАЛАЛАРЫ БАР ƏЙЕЛДЕРДІҢ
ЖАЗАСЫН КЕЙІНГЕ ШЕГЕРУ

Бас бостандығынан айрылғандар үшін жаза мерзімін азайту мəселесі
сотталған əйелдерге қатысты. Мысалы, ҚР қылмыстық кодексінің 72-бабына
сəйкес жүкті əйелдер мен жас балалары бар əйелдердің жазасын өтеу мерзімі
кейінге шегеріледі (көрсетілген азаматтар категориясының жазасын өтеу
мерзімін кейінге шегеру институты тек 1991 жылы Қылмыстық кодекс
қабылданғаннан кейін ғана шықты). Осыған сай əйелдің жүкті жағдайында
немесе 14 жасқа дейінгі балалары болса, олар жазасын өтеуден босатылып,
үйіне жіберіледі.

ҚР қылмыстық кодексінің 72-бабы жазаны өтеуден босатылудың 2 түрін
қарастырады: жүкті əйелдердің жазасын шегеру жəне 14 жасқа дейінгі
балалары бар əйелдердің жазасын шегеру.

Заң сотталған ананың босануына жəне оның жас баласын тəрбиелеуге
жайлы жағдай жасауды көздейді. Осы арқылы қылмыс жасаған көптеген
əйелдерге жазаны аяғына дейін өтемеуге жəне баланы тəрбиелеуде күшін
жинақтауға мүмкіншілік туды. Əйелдер босанып бала тəрбиелесе, жаза
қолданылмайды деген ойға байланысты келіспеушілік негізсіз. Мемлекет пен
қоғам əйелдердің назарын босануға жəне баланы тəрбиелеуге аударып отыр.
Əрине, тəжірибе мынадай жағдайларды біледі: босануда жəне баланы
тəрбиелеуде əйелге антиқылмыстектіліктің əсері тимейді. Бірақ бұл ресоциалды
əйелдерге қатысты болды. Əдетте олардың отбасы, мамандығы, тұрақты жұмыс
орны да болмайды. Сотталған əйелді баласымен бірге қабылдайтын əйелдің
отбасы болса немесе сотталған əйелдің өз үйі баланы тəрбиелеуді жақсы
жағдайлармен қамтамасыз ете алса, онда сотталушы əйелдің жазасы кейінге
қалдырылады да, ал ресоциалды əйелдер қарастырылып отырған институт
ықпалына түспейді. Босатудан кейін егер əйел теріс қылықтарын көрсете
бастаса, онда жазаның кейінге қалдырылуы бұзылады (өзгертіледі). Осылайша,
институтпен қарастырылып отырған жеңілдік оларға көрсетілген
адамгершілікті бағалай білген əйелдерге ғана беріледі.

Жазалауды кейінге қалдырудың мақсаты - баланың тууына жəне баланы
тəрбиелеуде жайлы жағдай жасау. Осындай жағдайлардың бірінші тобына
сотталған əйелдердің қылмыстық-құқықтық мінездемесін жатқызу қажет. ҚР
қылмыстық кодексінің əлгі бабы бойынша, жазалауды кейінге қалдыру ауыр
қылмыс жасаған немесе аса ауыр қылмыс жасап, 5 жылдан аса уақытқа
сотталған əйелдерге ұсынылмайды.

Жазасын өтеуде мерзімін шегеруді қолданудың екінші шарты - жазалау
уақыты. Заң қарастырып отырған институтты қолдану бостандықтан айыру
мерзімі 5 жылдан аспаса, қолданылмайды. Əйел жеке адамға қарсы қылмыс
үшін сотталса да, бірақ тағайындалған жазалау мерзімі 5 жылдан аспаса, ол
жазалау мерзімінен босатылуы мүмкін. Жазалау мерзімі қылмыстың коғамдық
қауіптілігін көрсетеді, егер де ол 5 жылдан аспаса, берілген қылмыстың
қоғамдық қауіптілігінің онша еместігін куəландырады.

Үшінші шарт медициналық көрсеткіштеріне байланысты, ол - əйелдің



21

жүкті болуы. Əйелдің жүктілігі медициналық комиссиямен анықталады.
Өкінішке орай, не ҚР-ның қылмыстық, не қылмыстық-атқару кодексінде
сотталған əйел жүктілік кезеңінің қай кезінде жазадан босатылуы керек екендігі
көрсетілмеген. Біздіңше, əйелдің босатылуы жүкті кезінде жəне босанған
уақыттан кейінгі кезі аралығында демалыс берілсе, орынды болар еді.
Сотталған əйелді нақты босату уақыты заңда немесе ведомстволық нормалық
актіде көрсетілуі керек.

Төртінші - сотталған адамның 14 жасқа дейінгі баласы бар жағдай. Бала
колония ішіндегі сəбилер үйінде ме, сотталғанның үйінде ме, басқа адамдарда
ма əлде Денсаулық сақтау министрлігінің балалар үйінде ме, бəрібір. Егер
сотталған əйел аналық құқығынан айрылған болса, оған үкімін кейінге
шегеруге рұқсат етілмейді. Бұл жағдайды заң жүзінде де ескеру керек.

Сотталған əйелді босатуға керекті бесінші жағдай оның баланы қажетті
дұрыс үймен, тұрмыспен қамтамасыз ете алу мүмкіндігінде. Осыған
байланысты заң ол əйелді баласымен қабылдамақшы туыстарының үй-тұрмыс
жағдайын тексеруі керек, оларға керекті жағдай жасауы керек. Мұндай акт
сотталғанның тұрғылықты жеріндегі полициямен бірге жасалады. Ескеретін
жағдай, мұндай талап барлық елдерде қолданыла бермейді. Мысалы, Ресей
қылмыстық кодексінің 177-бабына сəйкес босатылған əйелдің тұрмыс жағдайы
тексерілмейді, оған тек үйінде тұрғызуға туыстарының жазбаша келісімі ғана
негіз болады.

ТМД-ның кейбір елдерінің туыстары жоқ қылмысты əйелдердің үкімін
шегеру жөнінен тəжірибесі бар. Мысалы, Ресейде арнайы институт оның
қолданылуына мүмкіндік береді.

Тəжірибе көрсеткеніндей, үйіне тұруға рұқсат еткендердің бəрі бірдей
оларды асырай алмайды. Көбі тұрғызуға рұқсат еткеннен соң, осымен менің
жұмысым бітті деп ойлайды. Кейде босанған əйелдер колонияға қосымша
көмек сұрап келеді. Басқа елдердің тəжірибесінен белгілі болғандай, түрлі
қоғамдық көмек қоры құрылған. Мұндай қордың ақшасы түрлі мақсаттарға
қолданылады.

Шарттың алтыншы тобы сотталған əйелдің мінездемесімен байланысты.
ҚР еш кодексі əйелдің босатылған жеріндегі тəртібіне талап қоймайды.
Режимді қасақана бұзушылар, теріс мінезді адамдар босатылмауы керек, себебі,
олар қайтадан қылмыс істеуі мүмкін. Қылмыстық-атқару кодексінде 171-бап. 3
б. сотталғанның мінезін тексеріп отыру керек делінген. Сотқа оның
босатылғандығы жөніндегі құжаттарымен бірге мінездемесі берілуі тиіс. Сот
ондағы ескертпелерді ескеріп, теріс мінезді жағдайда оны босатуға тыйым салу
керек. Колония əкімшілігі босатуға теріс мінезді адамдарды жібермеуі тиіс.

(Ж. Кəрібаева, «Жазаларды орындау»
№6 2003, маусым)
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Сөздік

аналық құқығынан айыру - лишение материнских прав
ауыр қылмыс - тяжкое преступление
жаза мерзімін азайту - сокращение срока наказания
жазалау мерзімі - срок наказания
жазалауды кейінге қалдыру - отсрочка наказания
қоғам - общество
медициналық көрсеткіш - медицинское показание
мінездеме - характеристика
сəбилер үйі - дом малютки
тұрғылықты жер - постоянное место жительства
үкімін шегеру - отсрочка приговора

1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.

Жүкті əйелдер мен жас балалары бар əйелдердің жазасын кейінге
шегерудің қандай түрлері бар?

Жазасын өтеуде мерзімін шегеруді қолданудың қанша шарты бар?
Аналық құқығынан айрылған жазасын өтеуші қалған жазасын қалай

өтейді?
Жазасын кейінге шегеру жеңілдігі қандай талаптарға сай келген аналарға

беріледі?
Жазасын өтеу мерзімінде сотталған əйелге мемлекет тарапынан  қандай

жағдай жасалады?

2-тапсырма. Жүкті əйелдер мен жас балалары бар əйелдердің жазасын
кейінге шегерудің мақсатын түсіндіріңіз.
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ЖАЛҒАНДЫҚТЫ ƏШКЕРЕЛЕУ - БЕТТЕСТІРУДІҢ ТАКТИКАЛЫҚ
АМАЛДАРЫ

Іс жүргізу ережелерін сақтамау заңды елеулі түрде бұзу болып табылады.
Сонымен бірге іс жүргізу ережелері жалпы сипатқа ие, əрі олар əрбір нақты
жағдайда тергеушінің жауап алып отырған адамдарының айғақтарында елеулі
қайшылықтарды жоюға көмектесетін нақты амалдар мен əдістер белгіленбеген.
Бұл рөлді тергеу практикасы мен криминалистика ғылымында əзірленетін
тактикалық амалдар атқарады.

Тактикалық амалдардың бұл түріне қылмыс жасағанын мойындайтын
сезіктінің (айыпталушының) айғақтарын беттестіру кезінде пайдалану жатады.
Кейде алғаш рет жауап алу барысында қылмысқа қатысушылардың бірінен
шын айғақ алудың сəті түседі, мұның өзі қылмысқа басқа қатысушылардан,
сондай-ақ жалған айғақ беріп отырған куəлардан жəне жəбірленушілерден шын
айғақ алу үшін оларды беттестіру кезінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Қылмыстың ең белсенді қатысушысының өз кінəсін мойындауы басқа
қатысушыларға қатты əсер етеді. Осындай мойындаудың күші қылмыстың
басқа қатысушыларын қарастырылып отырған даулы мəн-жайлар бойынша
ғана емес, сондай-ақ топтық қылмыс қызметінің тергеушіге мəлім емес жаңа
эпизодтары бойынша да шындыққа сай келетін айғақ беруін бағдарлайды.
Түзелу жолына түсуге, тергеушіге көмек көрсетуге жəне өзінің кінəсін өтеуге
батыл шешім қабылдаған адам ғана (қылмыстың қатысушысы) өзінің айғақтары
арқылы қылмыстың басқа қатысушыларына оң психологиялық əсер тигізе
алады. Айталық, өздерінің қылмысқа қатысқандарын үзілді-кесілді жоққа
шығарған үш сезіктіден шын айғақ алу үшін, тергеуші оларды өз кінəсін
мойындаған сезіктімен кезек-кезек беттестірді. Беттестіру кезінде шын айғақ
беріп отырған сезікті бұл сезіктілердің қылмыс жасағанын белсене əшкереледі,
бірақ олар өздерінің берген айғақтарынан танбады. Əр беттестіру аяқталғаннан
кейін өздерінің жалған айғақтарын қорғаған тұлғалардан жауап алынды. Сонда
беттестірудің оларға жақсы психологиялық ықпал еткені айқындалды. Жауап
алу кезінде олар шын айғақтар берді.

Қажетті нəтиже алу үшін мына төмендегідей шарттарды сақтау керек:
тергеушінің қолында адал ниетті қатысушының берген айғақтарының
дұрыстығын растайтын дəлелдемелер жиынтығы болуға тиіс; дəлелдемелер
беттестіруге шығарылған даулы мəселелерге қатысты болуға жəне
беттестірудің адал ниетті қатысушысына мəлім болуға тиіс, себебі ол осы
дəлелдемелер бойынша түсініктеме бере алатын болу керек; беттестірудің адал
ниетті қатысушысының айғақтары жауап алынатын екінші тұлғаға тиісті əсер
етпеген əрі тергеушінің сұрақтары біткен жағдайларда ғана дəлелдемелерді
ұсыну керек; беттестіру барысында арам ниетті қатысушыға ұсынылған
дəлелдемелердің маңызын түсіндіріп, өзін тергеушінің орнына қойып
дəлелдемелерді бағалап көруін ұсыну керек; ұсынылған дəлелдеме бойынша
барлық мəселелер жауап алынып отырған тұлғадан айқындалғанша келесі
даулы мəн-жайды қарастыруға ауысуға асығудың қажеті жоқ.

Келесі тактикалық амал - беттестірудің арам ниетті қатысушысы
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психикасының «əлсіз жерлерін» пайдалану. Ол дегеніміз əдетте оның себепсіз
мұңаюы, жиі өзіне-өзі талдау жасауы, тым қызбалығы, тəкəппарлығы,
күмəнмен қарауы, мақтаншақтығы жəне т.с.с. Беттестіру кезінде мұны дұрыс
пайдалана білу олардың шын айғақ беруіне əкеледі.

Ауыр қылмысты бірінші рет жасаған адам күйзелу жай-күйінде болады.
Ол тергеушінің қылмыс туралы білетінін, істе бар дəлелдемелердің маңызын
тым асырады. Жəбірленушінің туыстарымен жəне достарымен беттестіру
арқылы қылмыскердің уайымын күшейтуге болады.

Арам ниетті қатысушы жəбірленушінің туыстары мен достарының
адамгершілік тұрғысында зардап шегуін көріп, өтірік айтудан бас тартқан жөн
деген тұжырымға келуі мүмкін. Осындай беттестіру жүргізудің қажетті шарты -
бұрын жауап алынған тұлғалардың айғақтарында айтарлықтай қайшылықтар
болуға тиіс.

Келесі тактикалық амал беттестіруге қатысушылардың айғақтарындағы
онша маңызды емес даулы мəн-жайлар бойынша қайшылықтарды шиеленістіру
болып табылады. Осындай тактикалық амал қылмысқа қатысушыларды
беттестіру кезінде қолданылады. Амалдың мəні мынада: тергеуші беттестіруді
аса маңызды емес даулы мəселелерді айқындаудан бастайды, сұрақтар қою
арқылы жауап алынатын адамдардың назарын осы қайшылықтарға аударады,
біртіндеп бұл қайшылықтарды үдете түседі. Беттестірудің мұндай жағдайында
айғақ беріп отырған тұлғалар еріксіз аса маңызды емес даулы мəселелерді
талқылаудан неғұрлым маңызды мəселелерге ауысады. Айталық, Г. мен В.
деген сезіктілер тонауға қатысқандарын жоққа шығарып отырды. Жауап алу
кезінде Г. өзінің В.-ға ешқандай қатысы жоқ екенін, ал оның алаяқ екенін
мəлімдеді. Содан кейін тонау қылмысына еш қатысы жоқ В.-ның жасаған
алаяқтығы туралы айтып берді. Олар беттестірілді. Оның барысында Г. бұрын
берген айғақтарын қуаттады. В. үшін бұл кездейсоқ əрі наразылық туғызар
жағдай болды, сөйтіп ол екеуінің жасаған тонау əрекеті туралы тергеушіге
айтып берді.

Басқа тактикалық амал - беттестіру кезінде жауап алынатын тұлғаның
симулятивтік мінез-құлқын əшкерелеп, даулы мəселелер бойынша одан шын
айғақ алу. Беттестірудің арам ниетті қатысушысы өзінің сырт көрінісі арқылы
жəне ауырып отырғанын симуляциялау (жалған ауырсыну) жолымен шын айғақ
беріп жатқан тұлғаға ықпал жасауға, ол оның пайдасына айғақ береді деген
үмітпен өзіне аяушылық туғызуға тырысатын жағдайлар жасайтыны белгілі.
Беттестіруге дайындық кезінде тергеуші айғақ беретін бір адамның басқа
адамға осындай ықпал жасауы мүмкін екенін алдын ала болжауы жəне тиісті
шара қолдануы қажет.

Егер беттестірудің арам ниетті қатысушысы қырынбаса, салақ киінсе,
өзін ауру етіп көрсетуге тырысса, онда тергеуші оған өзін қалпына келтіруіне
кеңес беріп, бұл кеңес орындалғаннан кейін ғана беттестіруді өткізуі тиіс. Ал
кейде, керісінше, беттестірудің қатысушыларының бірі өзін шыншыл адам етіп
көрсетуге тырысып, беттестірудің екінші қатысушысы жалған айғақ беріп отыр
деп жала жауып, бұған тергеушіні сендіргісі келеді. Ашуланып отырғансып,
дауысы, мимикасы мен ымы арқылы өзінің қандай жай-күйде екенін көрсетуге
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тырысады, мұнысы шындыққа ұқсайды да. Бірақ кейде ойнап отырған рөліне
қызығып кетіп, артық кетеді, сөйтіп өтірігін білдіріп кояды.

Осындай беттестіруде тергеуші абай, сақ болуға, қатысушылардың
керісуіне жол бермеуге тиіс. Қатысушылардың арасында жалған ұрыс жасалуы
мүмкін, мұндағы мақсат - тергеушіні алдау, өздерінің айғақтарын келістіріп
алу. Симуляция амалдарын ашуланбай, айғақ беріп отырған адамдардың ар-
намысы мен қадір-қасиетін кемсітпей тоқтату керек. Тергеуші барынша сабыр
сақтауға, өзінің бет-əлпетімен сенімді жəне жинақы екенін көрсетуге міндетті.

Тергеушінің қолында қылмыстық топтың бір қатысушысының
қылмыстық оқиғаның қандай да бір фактісі бойынша шын айғағы болса, ол
жалған айғақ беріп отырған айыпталушымен беттестіру жүргізеді.
Беттестірудің мəні тек қана осы эпизодты айқындаумен шектелуге тиіс. Тану
үшін шақырылған тұлғаның көрсетіліп отырған адамды тануы соңғысына қатты
психологиялық əсер етеді, содан кейін беттестіру жүргізу үшін қолайлы жағдай
жасайды. Осындай жағдайда беттестіру таныту үшін көрсетуден кейін дереу
өткізілуге тиіс. Жауап алынып отырған арам ниетті тұлғаны бірнеше рет тану
жəне беттестірудің кезек-кезек өткізілуі оған одан əрі қатты психикалық əсер
етеді.

Беттестірудің жоғарыда аталған тактикалық амалдары оны жүргізу
кезінде жалған айғақ беруді əшкерелеу үшін қабылданатын оңтайлы шешім
болып табылады.

(Е. Сыбанқұлов, «Жазаларды орындау»
№08 (63) 2008,44 б.)

Сөздік
айғақ - доказательство
айыпталушы - обвиняемый
əлсіз жерлерін - уязвимые места
əшкерелеу - разоблачить
беттестіру - очная ставка
дəлелдемелер - аргументы
жалған айғақ - ложное показание
жауап алу - допросить
жəбірленушілер - потерпевшие
іс жүргізу - делопроизводство
кінəсін мойындаған - признавший вину
куəгерлер - свидетели
қатысушылар - участники
мойындау - признавать
оңтайлы шешім - правильное решение
сезікті - подозреваемый
тонау - кража
шын айғақ - истинные доказательства
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1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз:

Тергеуші дегеніміз кім?
Қылмыстық іс жүргізу – дегеніміз не?
Қылмыскерге психологиялық əсер ету дегенді түсіндіріңіз.
Жақсы нəтижеге жету үшін қандай шарттардың сақталуы тиіс?
Тергеуші жауап алу барысында қандай тактикалық амалдарды

қолданады? Сіздің пікіріңізше шын айғақ алу үшін мəтіндегі амалдардың
қайсысы қолайлы?

«Беттестіру» амалын түсіндіріңіз.

2-тапсырма. Мəтінді оқып шығыңыз.

Мəтінде автор беттестіру амалдарының қанша түрін көрсеткен жəне
өзіңізге ұнаған беттестіру амалын айтыңыз.

3-тапсырма. Арам ниетті қатысушы дегеніміз кім? Арам ниетті
қатысушы өз ойын жүзеге асыру мақсатында қандай қосымша əрекеттерге
баруы мүмкін?

4-тапсырма. Мəтіннен өз түйгеніңізді əңгімелеп беріңіз.
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ЖАЗАДАН ҚАШУ ҚОҒАМ ҮШІН ҚАУІПТІ

... бас бостандығынан айыру орындарынан, тұтқыннан, қамаудан
қашудың немесе жазасын өтеуден жалтарудың ондай əрекетке барған адам
үшін де, тұтастай түзеу мекемесі үшін де кері əсері бар.

Атап айтқанда, біріншіден, түрмеден қашу түзеу мекемесінің жұмысын
ұйымдастыруға нұқсан келтіреді, айыптау үкімінің немесе тергеушінің
айыпталушыға қатысты тұтқынға алу түріндегі жолын кесу шарасын қолдану
жөніндегі қаулысының орындалуына кедергі жасайды. Қылмыстық-атқару
жүйесінің қызметкерлері қашқындарды іздеуге жəне ұстауға бірталай қаржы
мен күш-жігер жұмсайды, ал ол дегеніңіз олардың өздерінің тікелей
міндеттерін орындауларында қиындықтар туғызбақ.

Екіншіден, жаңа қылмыстардың жасалуымен ұштаспайтын қашулар
сирек кездеседі, өйткені жазасын өтеу орнынан кез-келген қашу қоғам үшін
қауіпті, ондайға бару кезінде қашқынның бойындағы толқу мен қызу қандылық
оны зорлықшыл əрекеттерге итермелейді.

Үшіншіден, түрмеден қашу ондай əрекетке барған адамның бас
бостандығынан айырылу мерзімінің ұзартылуына əкеліп соқтырады.

Төртіншіден, қашқын жазасын өтеп жатқан басқа адамдарға кері əсер
етеді. Түзеу мекемелеріндегі жазасын өтеушілермен жеке жүргізілетін
жұмыстардың бір бағыты түрмеден қашу əрекетінің алдын алу, оған дайындық
пен іске асырылуының жолын кесу болып табылады. Ондай іс сондай əрекетке
бейім адамдарды есепке алудан басталады. Есепке алынатындар негізінен,
бұған дейін де қашуға əрекет еткендер немесе жазасын өтеуден жалтарғандар,
тергеуден бой тасалағандар, түрмеден қашу туралы əңгімеге əуестер, жазасын
көп уақыттан бері өтеп жүргендер.

Түзеу мекемелеріндегі психологиялық-диагностикалық зерттеулер
тəжірибесі көрсетіп отырғанындай, түрмеден қашуға бейім сотталғандардың
жеке басының маңызды көрсеткіштері, жасаған қылмысы мен сот үкіміне деген
көзқарасы, қандай жолмен болса да жазасын өтеу орнын алмастыруға тырысуы,
өзінің психологиялық кеңістігі мен еркін жүріп-тұру мүмкіндіктерін кеңейте
түсуге ұмтылуы, қылмыстық қауымдастық тобының құрамындағы заңға қарсы
белсенді іс-əрекеттерге баруы болып табылады.

Қашудың алдын алу мəселелері нақтылы қашу оқиғаларын терең талдау
мен жүйелендіру болып табылады, ал бұл мəселе бойынша əдебиеттер аса көп
емес. Қашуға бейім сотталғандарды өзге сотталғандардан ерекшелендіріп
тұратын бірқатар жеке психологиялық жəне тұлғалық өзгешеліктері болады,
олар - жасы, отбасылық жағдайы, білім деңгейі, бұрынғы жасаған қылмысының
сипаты, ерекше тұлғалық белгілері, спирттік ішімдіктер пайдалануы, қашқан
жері, қашуының себептері.

Бұл орайда, адамның жасы жеке тұлға ретінде қалыптасуына, қоғамдағы
іс-əрекетіне елеулі ықпал етеді. Түрмеден қашуға əсіресе отыз жасқа дейінгі
сотталғандар бейім, ол олардың белсенділігінің жоғарылығымен жəне
оқшаулану жағдайына бейімделудегі қиындықтарымен байланысты. Бұл отыз
бен қырық жас арасындағыларға аз деңгейде тəн. Ал, қырық жастан асқандар
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арасында қашу жағдайы сирек кездеседі.
Жазасын өтеушінің мінездемесінде оның отбасылық жағдайының маңызы

зор, өйткені отбасылы сотталғандар қай қырынан да біршама жақсы
сипатталады. Отбасының психологиялық қолдауы жазасын өтеушінің
бостандыққа тезірек шығуға деген ынта-ықыласын арттыра түседі. Ал,
отбасының болмауы, оның ыдырап кетуі, отбасылық проблемалар сотталған
адамның көңіл-күйін бұза түседі, жағымсыз жағдай туғызатын психологиялық
күрделілік туғызады.

Білім деңгейі жазасын өтеушінің жеке тұлға ретінде қалыптасуына елеулі
əсер етеді. Басқалай тең жағдайларда білімінің төмен деңгейі көп ретте
мүдделері мен қажеттіліктерінің қарапайымдылығын айқындап тұрады.

Сотталған адамның бұрынғы жасаған қылмысының сипаты оның
қашуының ықтималдығына айтарлықтай ықпал етеді. Əдетте, қылмыс
қылмыскердің жеке басындағы кемшіліктерді айқындайды, ал қашулардың
басым көпшілігін пайдакүнемдік жəне пайдакүнемдік-озбырлық қылмысы үшін
сотталғандар жасайды жəне олардың қозғаушы күші айтарлықтай табанды
болып келеді.

Түрмеден қашудың мотивтерін зерделеу кезінде жазасын өтеушілерді
ондай əрекеттерге итермелеген себептерді анықтауға баса назар аударған жөн.
Өйткені, қашудың себептері тұрақты (мағыналы) жəне тұрақсыз (жағдайлы)
болады. Қашудың тұлғалық маңызы ғана емес, сонымен бірге оның
зияндылығы мен қоғамдық қауіптілігі де оның мотивіне байланысты. Бұл
орайда басқа адамдардың қорлық-зорлығынан қашу бір басқа да, жазасын
өтеушінің жаңа қылмыс жасау үшін қашуы бір басқа. Қылмыстың мотиві
мақсатқа тікелей ықпал етеді, қылмыстық мінез-құлықтың мəні болып
табылады, белгілі бір дəрежеде жасалған əрекетті бағамдау мен жазалау
шарасына əсер етеді. Алайда, адамды қылмыс жасауға өз бетінше алынған бір
мотив қана емес, көп ретте қылмыскердің өзі де саралап біле алмайтын өзара
тығыз байланысты екі немесе одан да көп мотивтер итермелейді. Ондай
мотивтер жазасын өтегісі келмеушілік, үйіне қайтқысы келу, отбасындағы ауыр
бір жағдай, өзге сотталғандармен дүрдараздық, шартты мерзімінен бұрын
босатуға ұсынудан бас тарту жəне басқа жайлар болуы мүмкін. Олардың
төрттен бірі алкогольді ішімдік ішу салдарынан болады.

Кейде қоныс колониясында адам режим талаптарын нақтылы орындаудан
жалтарып, колония аумағынан өз бетімен кетіп қалады да біраз уақыттан соң
қайтып келіп, өзінің қашып кету ниеті болмағанын мəлімдейді.

Қылмыстық-атқару жүйесі іс-қызметінің қашуға жол бермеу жолындағы
психологиялық жұмыстар жөніндегі маңызды бағыты сотталған адамның
жазасын одан əрі қоныс колониясында өтеуі мəселесін шешуге байланысты оны
психологиялық-диагностикалық тексеруден өткізу болып табылады. Бұл
мəселенің жеткілікті кəсіби тұрғыдан шешілмеуі жазасын өтеушілердің жиі
қашуына (жазасын өтеуден жалтаруына) жəне басқа кері салдарға əкеліп
соқтырады.

Түрмеден қашуды болжау жəне олардың алдын алу жөніндегі іс-қызмет
өте күрделі. Бұл істе əлеуметтік-демографиялық, жеке тұлғалық, жағдайлық,
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жедел мəліметтік сияқты бірқатар факторлар мен ерекшеліктер ескерілуі тиіс.
Сондықтан жазаны өтеу орындарынан қашу сияқты қоғамдық қауіпті
құбылыстың алдын алу жұмысында түзеу мекемесінің барлық
қызметкерлерінің кешенді бірлескен əрекеттері ғана оң нəтижеге жеткізе алады.

(А. Қайрат, «Жазаларды орындау»
№06 (55) 2007, маусым. 44 б.)

)

Сөздік

айыпталушы - обвиняемый
айыптау - обвинять
алдын алу - профилактика
бас бостандығынан айыру - лишение свободы
бейімделу - приспосабливаться
бостандық - свобода
дүрдараздық - спор
есепке алу - ставить на учет
жазасын өтеуден жалтару - уклонение от наказательства
жүйелендіру - систематизировать
қамаудан қашу - побег из стражы
қашқын - беглец
қоныс колониясы - колония поселения
қылмыстық мінез құлық - преступное- поведение
озбырлық - посягательство
пайдакүнемдік - корыстолюбие
тергеуші - следователь
түзеу мекемесі - исправительное учреждение
түрмеден қашу - побег из тюрьмы
тұтқынға алу - держать под стражей
шартты мерзім - условный срок

1-тапсырма. Мəтінді оқыңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз.

Түзеу мекемесінен қашу мотивтерінің бірнеше түрін айтыңыз. Қашудың
алдын алу үшін не жасау қажет?

Мекемеден қашқан сотталушы қалған жазасын өтеушілерге қандай əсер
қалдыруы мүмкін?

Қашу əрекетіне барған адам түзеу мекемесіне қандай кері əсерін тигізеді?
Жазасын өтеушілерді психологиялық-диагностикалық тексеруден

өткізудің маңызы мен пайдалы жақтарын түсіндіріңіз.

2-тапсырма.
Сотталғанның жазадан жалтаруы қоғамға қаншалықты қауіпті?
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Түрмеден қашу фактілерін алдын-ала болжау немесе анықтау мүмкін бе?

3-тапсырма. Сөйлемдердегі бос орындарды қажетті сөздермен
толықтырыңыз.

... мекемелеріндегі ... өтеушілермен жеке жүргізілетін жұмыстардың бір
бағыты түрмеден қашу əрекетінің ...- алу, оған дайындық пен іске
асырылуының жолын ... болып табылады. Ондай іс сондай əрекетке ...
адамдарды есепке алудан басталады.

Есепке алынатындар негізінен, бұған дейін де қашуға əрекет еткендер
немесе жазасын өтеуден жалтарғандар, ...ден бой тасалағандар, ...ден қашу
туралы əңгімеге əуестер, жазасын көп уақыттан бері өтеп жүргендер.
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PRI - ӨЛІМ ЖАЗАСЫНА ЖОЛ ЖОҚ
Орта Азиядағы Халықаралық түрме реформасының өкілдері өлім жазасы

дегеніміз не, оның біздің қоғамымызға қажеті бар ма, деген мəселе бойынша
ҚАЖ комитетінің қызметкерлерімен бас қосып, ой бөлісуге келді.

Жиында ҚАЖ комитеті төрағасының орынбасары, əділет подполковнигі
А. Дүйсекеев сөз сөйлеп, өз ойларын ортаға салған РRІ өкілдері А. Жұмалиева
мен О. Ткаченколарды тыңдады. Ольга Ткаченко Орта Азиядағы Халықаралық
түрме реформасының жүргізген жұмыстары мен алдағы мақсаттарына
тоқталып өтті. Мұнан кейін Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті
қызметкерлерінің назарына «Өлім жазасы жоқ» атты бейне түсірілімді ұсынды.
Қаламы қарымды журналист Сергей Пономарев пен Наталья Шаповалованың
дайындаған деректі фильмінен Қостанай облысы Жетіқара елді мекенінде
орналасқан айрықша режімдегі мекемеде өлім жазасы өмірлік бас
бостандығынан айыруға алмастырылғандарды ұстау тəртібімен танысып, «өлім
жазасына» қатысты біршама адамдардың пікірін тыңдадық.

1995 жылы қылмыстың үдеп тұрған шағында 101 адам ату жазасына
кесілген екен. Осы ең ауыр жазаны орындаушы сол кездегі офицер бүгінгі ІІМ
ардагері отставкадағы подполковник күні бүгінге дейін өз қолымен жер
қойнауына жіберген ату жазасына кесілгендердің аты-жөнін есінен еш
шығармайды. Оған себеп оларға күні бұрын ату жазасына кесілген адамдардың
жеке ісімен танысуына мүмкіндік беретін. Содан болар жалғыз басты қария
түнде түсіне жиі кіретін адамдарға қару кезенгенінде қолы еш қалтыраған емес.

Енді өлім жазасынан аман қалған жігіттің əңгімесін тыңдасақ
Қарағандылық Гаврушенконың өмірін қазіргі кезде қорқынышты түстей əсер
қалдырған оқиға түбегейлі өзгертеді. Оқиға былай болған дейді Гаврушенко,
1997 жылы қазақ-өзбек шекарасында көлігіне жүк артып өтіп бара жатқан
жерінен ұсталады. Тексеру кезінде оның артқан жүгінің арасынан героин
есірткісін тауып, сот оған ату жазасына үкім шығарады. Сол күні маңдай
шашына ең алғаш ақ түскен 24 жасар жас жігіт қатты соққыдан есеңгіреп
қалады. Іштей мен ештеңеге кінəлі емеспін деген жігіт тіпті өзін ақтауды да
талап етпейді. 1999 жылы Өзбекстан Президенті Ислам Каримов осы елде
жазасын өтеп жатқан шетел азаматтарын бостандыққа шығаруға үкім
шығарады. Міне осы кезде еліне оралған Гаврушенко əлі де өз өмірін сабақтай
алмай жүр.

Бір кездері жəне қазіргі күнге дейін өмірлік бас бостандығынан айыру
түріндегі жазаны енгізудің қарсыластары ондай қатаң жазамен сотталғандарды
ұстау қымбатқа түседі дегенді алға тартады. Яғни, оларды ұстау, тамақтандыру
жəне киіндіру экономикалық жағынан тиімсіз дейді. Алайда, адам өмірі
экономикалық жағынан ауырлық туғызатын болса, онда мүгедек жандар мен
ауыр науқастанғандардан да бас тартуымыз керек пе? Қазақстан
Республикасының Конституциясына сай адамның негізгі кепілі оның өмір сүру
құқы болып табылады. Осыған орай ол заңнан аттады ма, жоқ па, оған
қарамастан адам құқы сақталуы тиіс.

Алдымен өмірлік бас бостандығынан айырылған азаматтар да
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қоғамымыздың бір мүшесі. Тіпті халықаралық зерттеулердің нəтижесі
көрсеткендей өмірлік бас бостандығынан айырылған адамдар еркіндікке
шыққанында қылмысқа қайтіп бармайтын көрінеді. Сондықтан мұндай қатаң
жазамен бас бостандығынан айырылған сотталғандардың бостандыққа
шығуынан қорқудың еш кажеті жоқ. Өйткені, олар жазасын өтейтін жиырма
бес жылдың ішінде қалай өзгеріп шығатыны белгісіз. Тек бір ғана ақиқат осы
жылдар ішінде жиырма жастағы жас жігіт жасаған қателігін ақыл тоқтатқан
қырық бес жасында басқаша ойлайтыны сөзсіз. Сондықтан олардың көбі
істеген қылмыстары үшін өздерін-өздері сөгетін болады жəне бұл соттың
шығарған шешімінен де өткір, ауыр жаза болып табылатыны анық, - дейді
ҚАЖ комитетінің Жедел жұмыстар басқармасының бастығы Игорь
Мирошниченко: «Мен Қостанай облысындағы Жетіқара елдімекенінде
орналасқан айрықша режимдегі өмірлік бас бостандығынан айырылған 30
азаматтың бəрімен əңгіме сағатын өткізіп, жеке-жеке сұхбат жүргіздім. Менің
алдыма келген апталдай азаматтар кейде көз жасына ерік береді. Еркіндіктің
қадірін түсінбей, темір торға қамалғаннан кейін олар дін жолына түсіп, кітап
оқып, үзілуге шақ қалған өмірлерін қайта жалғауды армандайды» - деп
мəлімдеді.

Барлық үміт, қайырым көздерінен қол үзген жандар қалайда түзеліп
шығатынына кəміл сенеді. Олар ұзақ жылдар жазасын өтейтін болсада өмірге
деген құлшыныстарын жоғалтпай, тіпті бостандыққа егде жастарында
шығатындарына қарамай жаңа өмір бастауды арман етеді. Əрине, бұл біз үшін
үлкен қуаныш. Сондықтан сотталғанның түзу жолға бет бұрып келе жатқаны
болса, оларға жүргізілетін жұмыстарды одан əрі тереңдете түсуді ойластыру
қажет.

(А. Қайырбайқызы, «Жазаларды орындау»
№8 (69) 2008, тамыз, 16 б.)

Сөздік
айрықша режим - особый режим
ақиқат - истина
ату жазасы - расстрел
есірткі - наркотик
құлшыныс - стремление
мүгедек - инвалид
темір тор - железная сетка
1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Мəтінді оқып шығыңыз. Мəтінде берілген пікірлерге қосыласыз ба?
Өлім жазасы қазіргі қоғам үшін қажет пе?
Жазаның ең ауыр түрін орындау адамгершілік қағидаларына қарсы

келмей ме?
Өлім жазасын өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасымен

ауыстыруға келісесіз бе?
2-тапсырма. «Өмір бойына бас бостандығынан айыру» тақырыбында

шағын шығарма жазыңыз.
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ӨМІР БОЙЫНА БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ӨЛІМ ЖАЗАСЫ
ЕМЕС

Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан құқықтық реформа біздің
елімізде негізгі заң - Конституцияға сəйкес келетін демократиялық, зайырлы,
құқықтық мемлекет құруға бағытталуы тиіс. Адам мен азаматтардың
құқықтары мен бостандығын іске асыруды қамтамасыз ету, атап айтқанда
қылмыстық сот ісін жүргізуде, қылмыстылық пен күрес саласында мемлекеттік
қызметтің одан əрі ізгілендіруге бағытталған кешенді заңнамалық шараларды
қабылдаудың қажеттілігі біздің мемлекеттің қызметіндегі басты бағытқа
айналған.

Қазақстан соңғы жылдары қылмыстық жазаны либерализациялау жəне
ізгілендіруге деген курсты бірізділікпен жүргізіп келеді.

Алдымен соттарға жазаны өлім жазасы түрінде тағайындау практикасын
азайтып, өлім жазасына мораторий енгізіп, одан əрі оны толығымен алмастыру
жазасын барынша кең қолдануға əкелді. Бұл ереже Қазақстан Республикасы
ҚК-нің 48-бабының 4-тармағымен негізделіп, адам өміріне қол сұғатын аса
ауыр қылмысты жасағаны үшін өлім жазасының баламасы ретінде өмір бойы
бас бостандығынан айыруды тағайындайды. Өмір бойынан бас бостандығынан
айыру өлім жазасынан кейінгі ең қатал жаза болып табылады. Осыны ескере
отырып, өмір бойы бас бостандығынан айыру əйелдерге, сол сияқты 18 жасқа
дейінгі қылмыс жасаған жасөспірімдерге жəне үкім шығару сəтінде 65 жасқа
толған ер адамға тағайындалмайды.

Ізгілендіру ұстанымын жалғастыра отырып, Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ə. Назарбаев «2004 жылға арналған ішкі жəне сыртқы саясаттың
негізгі бағыттары» деген Қазақстан халқына арнаған өзінің Жолдауында өлім
жазасын өмір бойы бас бостандығынан айырумен ауыстыра отырып, өлім
жазасына мораторий енгізу мақсатында ұйымдастырушылық, материалдық
жəне заңнамалық жағдайды жасауға кірісу туралы Үкімет алдында тапсырма
қойған болатын. Президент жүктеген міндетті орындау біздің елімізге
Еуропалық қауымдастыққа толық құқылы мүше ретінде енуге мүмкіндік береді,
себебі, өлім жазасын қолданудан бас тарту аталған беделді ұйымға
қабылдаудың басты белгілерінің бірі болып табылады. Алайда, өмір бойына бас
бостандығынан айыруды тек өлім жазасының баламасы ретінде ғана
қабылдауға болмайды. Өмір бойына бас  бостандығынан айыру бас
бостандығынан айыру түріндегі жаза түрлерінің бірі болып, ол Қазақстан
Республикасы ҚК-нің 39 бабына сəйкес жазаның негізгі түрлерінің бірі болып
саналады.

Қылмыстық-атқару кодексі (ҚР ҚАҚ-нің 122 жəне 123-баптары) жазаның
бұл түрін атқарудың тəртібін барынша нақтылай түседі. Атап айтқанда, онда
өмір бойына бас бостандығынан айыруға ауыстырылған сотталғандар
айырықша режимдегі колонияда басқа сотталғандардан бөлек ұсталады деп
айтылған.

(«Жазаларды орындау»
№11 (72) 2008, қараша, 32 б.)



34

Сөздік

зайырлы - светский
заңнама - законодательство
ізгілендіру - гуманизация
либерализациялау - либерализация
өлім жазасы - смертная казнь
сот ісін жүргізу - судебное делопроизводство
тағайындау - назначить
үкім шығару - вынести приговор

1-тапсырма. Мəтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Өмір бойына бас бостандығынан айыру қоғамның қандай мүшелеріне
қолданылмайды?

Қазақстан соңғы жылдары қандай курсты бірізділікпен жүргізіп келеді?
Жазаның бұл түрін атқарудың тəртібі қалай жүргізіледі?
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың «2004 жылға

арналған ішкі жəне сыртқы саясаттың негізгі бағыттары» деген Қазақстан
халқына арнаған жолдауын қараңыз.

Мəтінге байланысты өз ойыңызды айтып беріңіз.

2-тапсырма. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 39-бабын
оқып шығыңыз.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 122 жəне 123-
баптарын оқып шығыңыз.
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РЕЖИМГЕ ЕРЕКШЕ НАЗАР

Қазақстан Республикасы ІІМ ҚАЖ комитеті қызметінің негізгі
бағыттарының бірі – түзеу орындарында режимді бұлжытпай сақтау болып
табылады.

Түзеу орындарындағы режим дегеніміз - бұл заңмен жəне заңға сəйкес
нормативтік құқықтық актілермен бекітілген, сотталғандарды оқшаулау жəне
қорғауды, оларға үнемі бақылау жүргізуді, оларға жүктелген міндеттердің
атқарылуын құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруды, сотталғандар мен
қызметкерлердің қауіпсіздігін, əртүрлі санаттағы сотталғандарды бөлек
ұстауды, түзеу мекемесінің түріне байланысты сот белгілеген ұстаудың əртүрлі
шарттарын, жаза өтеудің шарттарын өзгертуді қамтамасыз ететін жазаны өтету
мен атқарудың тəртібі.

Режим арқылы мемлекет азаматтың жеке өміріне дендеп еніп алады,
оның бас бостандығын шектеп, жазалай алады. Дегенмен біреудің жеке өміріне
ену, бостандықты шектеу жəне жазалау шектен шықпауы немесе жеткіліксіз
болмауы керек. Жаңа жағдайда қоғам қатаң құқықтық кепілдіктері мен жаза
қолданудың шектерін бекітуге жəне осылармен бірге режимді жаза
мақсатының жетуіне жеткілікті жасауға мүдделі. Осы құқықтық шектеулердің
ішіне ешқандай жағдайда сотталғандарды азаптау мен оларға адамгершіліксіз
қарау енбейді. Осылайша бостандықтан айыру режимінің мəселесі ізгіліктің,
əділдіктің, мақсаттылықтың жəне қылмыстық жазаның заңдылығы мəселесімен
айқындалады.

Режим ережелерін заңда нақты бекіту - жазаны атқаруда заңдылықтың
сақталуының қажетті шарты. Бұл əсіресе, сотталғандардың жеке құқықтары
мен мүдделеріне қатысты. Өкінішке орай, режимнің заңмен бекітілген
ережелері жазаны өтеу кезінде заңдылықтың сақталу жəне қоғамдық өмірдің
осы аясында қауіпсіздік кепілі екенін əр сотталған түсіне бермейді. Қоғамнан
оқшаулау дегеніміз сотталған адамның отбасынан, достарынан қол үзіп,
қылмыс жасағаны үшін сотталғандар арасына түсуі. Ол бас бостандығынан,
жұмысынан, өз таңдауы бойынша адамдармен араласу мүмкіндігінен, жеке
уақытын қолданудан айырылады. Солай бола тұра екі түрдегі: физикалық жəне
рухани оқшаулау абсолют болып табылмайды.

Жоғарыда айтылғандарға түзеу мекемелерінде жазаны атқаруда
қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлері сотталғандардың жазаны өтеу тəртібі
жəне шарттарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетекшілікке
алатынын айта кеткен жөн.

(Н. Сəбитов, «Жазаларды орындау»
№5 (31) 2005, 26 б., №12 (49) 2006, 33 б.)
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Сөздік

мүмкіндік - возможность
ізгілік - гуманность
əділдік - правосудие
бостандық - свобода
жазалау - наказывать
жазаны өтеу - отбывать наказание
заңды мүдде - законные интересы
оқшаулау - отделить, изолировать
рухани - духовный
үнемі бақылау - постоянное наблюдение
шектеу - ограничивать

1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.

Режим дегеніміз не? Түсіндіріңіз.
Режим арқылы қайта тəрбиелеуді қалай түсінесіз?
Бостандықтан айыру жазасын өтеушілерге қандай əсер беруі мүмкін?
Мекеменің ішкі тəртібін бұзу дегеніміз не?
Қоғамнан оқшаулауды қалай түсінесіз?



37

ЕҢБЕК – ТƏРБИЕ БЕРУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ

Бүгінде Қарағанды облысы бойынша ҚАЖ комитеті басқармасына
қарасты Көксу елді мекенінде орналасқан АК-159/9 түзеу мекемесінде 800-ден
аса əйелдер жазасын өтеп жатыр. Олардың əрқайсысы ауыртпалығы əр түрлі
дəрежедегі қылмыстары үшін жазасын өтеуде. Басым көпшілігі алаяқтық,
ұрлық, есірткі заттарын сақтау, бұзақылық қылмыстары үшін жауапқа
тартылған, Мұндағы əйелдердің еңбекке араласуының арқасында олардың ауыр
күндері байқалмай өтуде деп айтуға болады. АК-159/9 жалпы режимдегі
мекеменің өндірістік аймағында, наубайханада, асханада 200-ге жуық сотталған
əйелдер еңбек етуде. Түзеу мекемесінің асханасында жазасын өтеушілерден бес
аспазшы мен екі ыдыс жуушы жұмыспен қамтылған. Ал наубайханада үш-төрт
адамнан күндізгі, түнгі кезекке бөлініп шығады. Олардың жұмысын қадағалап,
нұсқау беріп отыратын арнайы маман бар. Аспазшылар мен нан пісірушілер
еркіндіктегі өмірлерінде осы істің қыр-сырына жете таныс, тəжірибесі бар
мамандар. Аспаз қыздар таңертеңнен бастап үш мезгіл тағам əзірлеп,
наубайшылар болса күніне мыңнан аса бөлке нан пісіреді. Өндірілген нан
өнімінің жартысы жазасын өтеушілердің өзіне жұмсалса, қалғаны жақын
маңдағы көрші ауылдарға сатылымға түседі.

АК-159/9 мекемесінің аумағында орналасқан тігін цехында 170-тен аса
əйел еңбек етеді. Тігін цехының ішінде екі тоқыма машинасы орнатылған,
онымен жұмыс істей білетін тоқымашы қыздар да бар. Олар арнайы тапсырыс
бойынша жұмыс істейді. Осы күндері тігіншілер қолынан 6660 дана арнайы
киім, 1000 дана брезент костюм дайындалды. Сондай-ақ тігіншілер
күзетшілердің арнайы киімін, ҚАЖ қызметкерлерінің əскери киімдерін тігумен
айналысады. Бүгінде олар Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан
облыстарының қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлеріне əскери киім тігуге
тапсырыс алған.

(М. Қайыртас «Жазаларды орындау»
№06 (55) 2007, маусым. 43 б.)

Сөздік

алаяқтық - мошеничество
арнайы киімі - специальная одежда
аспазшы - повар
бұзақылық - хулиганство
есірткі заттарын сақтау - хранение наркотических веществ
нан пісіруші - хлебопек, пекарь
наубайхана - пекарня
тігінші - портной
ұрлық - воровство
ыдыс жуушы - посудомойщик
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1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.

«Еңбекпен түзеу» дегенді қалай түсінесіз?
АК-159/9 түзеу мекемесінде шамамен қанша əйел жазасын өтеуде?
Жазасын өтеушілер уақыттарын қалай өткізуде, қандай кəсіппен

айналысады?
АК-159/9 түзеу мекемесіндегі əйелдер қандай қылмысы үшін жазаға

тартылған?
Мəтіннен не түсіндіңіз?

2-тапсырма. Мəтіндегі бос орындарды толтырыңыз.

АК-159/9 мекемесінің аумағында орналасқан тігін цехында 170-тен аса  ...
еңбек етеді. ... цехының ішінде екі ... машинасы орнатылған, онымен жұмыс
істей білетін ... қыздар да бар. Олар ... тапсырыс бойынша жұмыс істейді. Осы
күндері тігіншілер қолынан 6660 дана арнайы киім, 1000 дана брезент костюм
дайындалды. Сондай-ақ тігіншілер күзетшілердің арнайы киімін, ҚАЖ
қызметкерлерінің əскери киімдерін тігумен айналысады.

Бүгінде олар Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарының
қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлеріне əскери киім тігуге тапсырыс алған.

3-тапсырма. Еңбекке қатысты мақал-мəтелдерді жазыңыздар.
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ЕЛІН СҮЙГЕННІҢ ЕҢСЕСІ БИІК
Қайта тəрбиелеудің табысты болуы оның ұйымдастырылуы мен

тəрбиеленушінің жеке басына да байланысты болады екен. Мына кең дүниенің
есігін ашып ес біліп, етек жеңін жиғаннан кейін əр адам баласының жақсылық
көруі мен жаманшылыққа ұрынуы ең алдымен өзіне байланысты десек,
екіншіден оның ортасына байланысты.

Меніңше, түзелмейтін адам болмайды, түзу жолға салып дұрыс тəрбие
бере алмайтын маман болуы мүмкін деп есептейтін Алматы қаласы Алматы
облысы бойынша басқармасына қарасты ЛА-155/12 - мекемесіндегі
сотталғандар арасында тəрбие жұмысын жүргізу бөлімі қызметкерлерінің
ұйымдастыруымен Республика күні мерекесіне арналып сотталғандар арасында
мəдени іс-шаралар өткізілді. Мемлекеттік əнұран айтылған соң мекеме бастығы
əділет майоры А. Идиловтың құттықтау сөзімен басталды. Мекеменің акт
залынан шыққан сазды əуен мен сыңғырлаған күй дауысы көрермендерді өзіне
баурап, жүздерін нұрға бөлеп, жүректерін мейірімге толтырып, шаттық
сыйлағаны сөзсіз. Үш сағатқа созылған концертте күмбірлеген күй, адам жанын
жадыратар жыр оқылып, би биленді.

Концерттік бағдарламаның соңында мекеме бастығының тəрбие ісі
жөніндегі орынбасары əділет майоры К. Камалов мырза барлығына ырыс-
ынтымақ пен береке тілеп, мерекені өткізуде белсенділік танытқан 18
сотталғанға қатысты мадақтау туралы бұйрығымен таныстырды. Мұндай
шараны жазасын өтеушілер арасында өткізудің - өзіндік тəрбиелік мəні зор,
өйткені, сотталған адамды ешкім де Қазақстан Республикасының
азаматтығынан айырған жоқ, оған елінің патриоты болуға тыйым салған жоқ.
Керісінше, адам бойында мүлгіп жатқан игі қасиеттері осы кезде оянады, елім,
жерім дегенде жүрегі ерекше соға бастайды. Адамдардың өн бойына адами
қасиеттер мен кісілік дəнін себу – біздің қолымызда екенін ұмытпасақ болды.

(Г. Мұсабаева, «Жазаларды орындау» 11 (72) 2008, қараша)
Сөздік

белсенді - активный
жақсылық - доброта
жаманшылық - скверное, дурное
көрермен - зритель
мəдени іс-шаралар - культурные мероприятия
мейірім - милость
тəрбиеленуші - воспитанник
ұйымдастыру - организовать
1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Қайта тəрбиелеу дегеніміз не? Түзеу мекемесінде қандай мəдени іс-

шаралар атқарылуда? Қайта тəрбиелеу ошағынан шыққан сотталушы қандай
болып өзгеруі мүмкін?

2-тапсырма. Мəтінді əңгімелеп беріңіз.
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ЖАЗАСЫН ӨТЕУШІНІҢ ЖАҢА ҚАДАМЫ МЕКЕМЕ ПСИХОЛОГЫ

Түрме - қылмыс жасаған адамды жұрт қатарлы тіршілігінен, туған-
туыстарынан, дос-жарандарынан, бұрынғы ортадан тəртіпті ортаға бейімдеу.
Оның өзіндік күрделіліктері мен қиындықтары да аз емес. Ондай жағдайда бас
бостандығынан айрылғанның кемістіктері де асқына түседі. Тұйыққа тірелген
шағында оның жолындағы бөгеттерді жеңуге бар күш-жігерін жұмылдыра
алмай қалатын жайлары да болады. Ондайда жанын жеген сары уайымға да
салынады немесе басқалай əрекеттерге барады. Бірақ, сайып келгенде бəрі де
өзіне байланысты екенін, өзін-өзі қолға алуы, еркі мен мінезін жұмылдыру
керектігін түсінбейді.

Сотталған адамның осындай жағдайында тығырықтан шығуына
көмектесу үшін психолог қажет. Ондай мамандар жазасын өтеу үшін түзеу
мекемесіне жаңадан келген сотталғанның мінез-құлықтық ерекшелігінің
өмірлік бағыт-бағдарын, психикалық жағдайын зерттеп, зерделеп анықтайды,
сол арқылы тіршілігіне, ондағы тəртіпке бейімделуіне көмектеседі.
Сотталғандарды зерттеу, бұдан əрі қылмыс жасауының алдын-алу, оның
қылмыстық көзқарасын, ниетін өзгерту. Бас бостандығынан айрылған адамның
өткені мен қазіргі жағдайын танып-білу, ең алдымен оның жеке ісін оқып,
танысудан басталады. Əсіресе, бірінші реттеліп кеткеніне дейін бақылауда
ұсталады. Жаңадан түскен сотталғандарды психологиялық тексерудің негізгі
кезеңі жеке сұхбат болып табылады. Əңгіме тақырыбын бірінші отбасы
тақырыбынан бастау керек. Ондайда балалары, кəсібі, денсаулығы жөнінде,
отбасы мүшелерімен қарым-қатынасы, айналысатын ісі, мамандығы, жұмысы
жəне басқалар туралы əңгіме қозғалады. Тек, өмірбаяндық деректерді ғана
емес, сонымен бірге оның өзіне, жалпы өмірге, колониядағы тірлікке деген
көзқарасын анықтап алуға болады. Мысалы, жасаған қылмысына деген
көзқарасы, өз қылмысын мойындауы, жазаға дейінгі өмір салты, болашақтағы
жоспары туралы сұраған жөн. Сұхбат қорытындысында, жеке ісін қарастыру
барысында алған деректерді салыстыра отырып, сотталған туралы мəліметті
толықтыра түсуге болады.

Сондықтан сұхбат барысында сотталғанды жақтап, оның түзеле
алатындығына сенімділігін оятып, психолог оны өзіне тартуға əрекет етуі
керек. Сондай-ақ, сотталған туралы толық мəліметті бере алатын сотталғанның
туысқандары, жақын адамдары.

Жаңадан түскен сотталғанды психологиялық зерделеудің келесі кезеңі
оны психологиялық тестілеуден өткізу болып табылады. Мұндай жағдайда
психологтың біраз жайларды түсіндіріп, айтарлықтай еңбек етуіне тура келеді.
Тест қорытындысымен мұқият танысып, сотталғандарды психология жаңа
ортаға бейімдеу қажет. Сотталғанның жасаған қылмысы үшін өкініп, ренжуі,
кек сақтауы, тəртіпке бағынғысы келмеуі, ал кейбіреулерінде шыдамсыздық,
агрессивтілік, тұйықтық, өзіне сенбеушілік жағдайлары пайда болып, жаңа
ортаға бейімделуі күрделене түседі. Осындай жағдайда сотталғанға уақытылы
көмек көрсетілуі тиіс. Жазасын өтеушінің тек мінез-құлқын ғана емес, көңіл-
күйіне, ішкі жан дүниесіне де үңіле қарау керек. Оның айналасындағы
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адамдармен қарым-қатынасының қалыптасуы мінез-құлқына байланысты
болады. Мысалы, біреулері ашық, шапшаң мінезді болып, жаңа ортаға тез
бейімделеді, жалғыздықтан қашады, өзінің сезім ойларын қасындағылармен
бөлісуге асығады. Ал, кейбіреулері тұйық, ешкімнің көзіне түспеуге тырысады,
оқшауланып жүреді. Сонымен сұхбатты психологтың жұмыс бағыттарымен
таныстырып, бейімделуге көмек көрсете алатын тұлғалық ерекшеліктерін
білгісі келсе, психологқа қайтадан көмекке, не кеңеске келетін етіп аяқтау
керек.

(Т. Тəшенова, «Жазаларды орындау»
05 (54) 2007, мамыр, 47 б.)

Сөздік

бейімделу - адаптироваться
қылмысын мойындау - сознать преступление
мінез-құлық - характер
тұйыққа тірелу - попасть в тупик

1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.

Мəтінді оқып, түсінгеніңізді айтып беріңіз.
Психолог мамандар сотталған адамға қандай көмек көрсете алады?
Мамандардың жазасын өтеушілерді зерттеудің қандай пайдалы жақтары

барын көрсетіңіз.
Сотталғандармен əңгімелесу барысын психолог маман қалай бастауы

қажет?
Тексеру барысы сотталғанға қандай əсер қалдыруы мүмкін?
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ƏЛЕМ ЕЛДЕРІНДЕГІ ЖАЗА ӨТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Адамзат дамуының қазіргі сатысы қылмыс жасап сотталғандарды
жазалаудың түпкі мақсаты - адамды түзеуге қол жеткізу үшін қылмыстық-
атқару жүйесін ізгілендіру бағытын таңдаумен сипатталады. Осы орайда өлім
жазасынан бас тарту талабын орындаумен қатар, бас бостандығынан
айырылғандарды ұстау жағдайын ізгілендіру немесе тіпті балама жаза қолдану
қажеттігі əртүрлі беделді халықаралық ұйымдардың сынынан кейін ғана өмір
талабына айналды. Өткен ғасырдың екінші жартысында түрмеге қамауға
балама жаза қолдану бірқатар елдің қылмыстық-атқару заңнамасының бір
бөлігі ретінде орнықты. Бірақ кейде қылмыс жасағандарды қоғамнан
оқшаулауға болмайтын жағдайлар да кездеседі. Осындай кезде
сотталғандардың қоғамға қалыпты адам болып қайта оралуына назар
аударудың маңызы зор.

АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

Америкадағы сотталғандар саны шамамен 2 100 000 миллион адамды
құрайды. Бұл АҚШ Əділет министрлігінің ресми мəліметі. Сотталғандардың
саны жағынан Калифорния, Техас, Флорида мен Нью-Йорк штаттары алдыңғы
орында. Бірақ федералдық түрмелерде 162 мың адам қамауда отыр, бұл штаттар
бойынша бөліп салыстырғаннан артық көрсеткіш. Бір мың адамға шаққандағы
сотталғандар саны жағынан Америка Құрама Штаттары барлық Батыс
мемлекеттерін артқа тастап, Қытайдан да (онда 1,2 млрд. адамның 1,4 млн.
сотталған) озып кетті. «Түрме тұрғындары» санының артуы қылмысқа қарсы
күрестің, əсіресе, есірткі саудасына қарсы күрестің күшейтілуімен түсіндіріледі.
Сонымен қатар соңғы заң талабына сəйкес үш рет қылмыс жасаған адам
өмірлік қамауға алынуы мүмкін. Түрмелерді ұстау үшін АҚШ үкіметі жыл
сайын 40 млрд. доллар қаржы жұмсайды. АҚШ-тағы сотталғандар түрмелерге,
сондай-ақ уақытша оқшаулау орындарына қамалады. Изоляторларда тергеуде
жүргендер мен қысқа мерзімге сотталғандар отырады. Ресей ғалымдары
Америкада əр 100 мың адамға шаққандағы сотталғандар саны Ресейдегімен
бірдей деп тұжырымдайды. Дегенмен, АҚШ түрмелерінде сотталғандарды
ұстау жағдайы Ресейге қарағанда анағұрлым жақсы. Бұл ең алдымен тазалық,
тамақтану, кітапхана қызметін пайдалану, серуенге шығу жəне спорт
ойындарына қатысты айтылады. Яғни сотталғандар тіршілікке қажетті
жағдайдан таршылық көрмейді, тек сот шешімімен белгіленген жаза мерзімін
қоғамнан тыс, түрме қабырғасында өтейді. Оларды қинайтыны, жаңа заң
бойынша американ түрмелерінде темекі шегуге тыйым салынған.

АҚШ түрмелерінде бірнеше адамға есептелген камералармен қатар,
«макси-макси» тұрпатындағы түзеу орындары бар. Бақылау жасаудың
электрондық құралдарымен жабдықталған мұндай орындарда бір адамға
арналған камералар көзделген. Сотталған адам жуынатын жері мен
дəретханасы, серуендеу жəне жаттығуға арналған алаңы бар камерада отырады.
Бірақ ол басқа адамдармен араласа алмайды. Яғни ол тəн азабын көрмесе де,
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қоғамнан оқшауланғандықтан рухани азап шегеді.
Заңгер ғалымдар АҚШ-та өлім жазасын қолдануға тыйым салынбағанына

қатысты алаңдаушылық танытып отыр. Шындығында Батыстағы өркениетті
елдердің ішінде тек АҚШ-та өлім жазасы сақталған. Дегенмен бұл жаза барлық
штатта бірдей қолданыла бермейді. Айталық, 14 штаттың қылмыстық
заңнамасында өлім жазасы көзделгенмен, іс жүзінде бірде-бір рет
тағайындалмаған (Канзас, Орегон, Колорадо жəне т.б.). Тағы бір штаттарда сот
жазаның шекті түрін белгілесе де, ол баламалы жазаға ауыстырылады
(Вайоминг, Монтана, Пенсильванияда соңғы 20 жылда бір-бір адамнан
жазаланған). Ал Мэн, Нью-Гемпшир, Солтүстік Дакота штаттарында бұл жаза
мүлдем көзделмеген.

(Баспасөз беттерінен, «Жазаларды орындау»
№05 (31) 2005, 31 б.)

Сөздік

алаңдаушылық - беспокойство
есірткі саудасы - наркоторговля
заң талабы - законное требование
қаржы - финансы
тұжырым - вывод, заключение
тыйым салынған - запрещенный

1-тапсырма. Мəтінді оқып шығыңыз.

Америкада сотталғандар саны шамамен қанша адамға тең?
Федералды түрмеде қанша адам қамауда отыр?
Қамаудағы адамдарға АҚШ үкіметі жылына қанша қаржы жұмсайды?
Сотталғандарды ұстау жағдайының Ресеймен салыстырғанда қандай

айырмашылықтары бар?
Сотталғандар АҚШ түрмелерінде жазасын қалай өтейді?
Қанша штатта іс жүзінде өлім жазасы қылмыстық заңнамада

көрсетілмеген жəне қандай штаттарда ешқандай тағайындалмаған?

2-тапсырма. Мəтіннен түсінгеніңізді айтып беріңіз.



44

ГЕРМАНИЯ

Германияда қылмыстық жазаны атқару Əділет министрлігінің
құзырында. Ол 1977 жылы күшіне енген Федералдық заңмен реттеледі. Осы
елдегі жазаны атқару жүйесінің алдында тұрған басты міндет — сотталған
адамның түрмеден шыққаннан кейін қоғамға бейімделіп, заңды бұзбай тіршілік
етуіне көмектесу. Қылмыстық жазаны атқару туралы заң ГФР-дің бүкіл аумағы
үшін ортақ болғанымен, оны іске асыру жағдайы əр жерде əрқилы. Бас
бостандығынан айырылғандарды қоғамға қайта бейімдеу ісінде үлкен
жетістікке қол жеткізген жер Солтүстік Рейн-Вестфалия. Онда Германия
халқының 18 пайызы тұрады. Солтүстік Рейн-Вестфалияда арнайы
психологиялық қызмет құрылған. Сотталғандарды мекемелер бойынша бөліп
орналастыратын түрме бар. Ол сонымен бірге диагностикалық орталық
қызметін атқарады. Кəмелеттік жасқа жеткен Германия азаматтары екі жылдан
ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесіліп, соттың үкімі күшіне
енгеннен кейін осы түрмеге жеткізіледі. Ол Хаген қаласында орналасқан.

Хаген түрмесінде заңгер, жұмысқа орналастыру жөніндегі кеңесші,
педагог, психолог, əлеуметтік қызмет адамдары, əлеуметтанушы ғалымдар,
жаза орындау жүйесінің қызметкерлері кіретін арнайы комиссия жұмыс істейді.
Бұл комиссия əрбір сотталғанның тұлғасын алты апта бойы жан-жақты зерттеп,
оны қоғамға қайта бейімдеу үшін қандай шаралар қолдану тиімді екендігін
анықтайды. Тексеру нəтижесінде комиссия өз ұсынысында сотталғанның мінез-
құлқындағы ауытқуды сипаттап, оны жою үшін қандай жұмыс жүргізу
керектігін тұжырымдап көрсетеді. Сотталған адам жазасын өтейтін жерге
жөнелтілгенде осындай ұсыныс-құжат онымен бірге жіберіледі. Сонымен қатар
комиссия сотталған адамның қай мекемеде жазасын өтегені тиімді екендігін
анықтайды. Бұл ретте мекеменің мамандану сипаты мен орналасқан жері
назарға алынады (ол сотталғанның тұрғылықты жеріне жақынырақ болу керек).

Сотталған адамның жазасын өтегеннен кейін қоғамға неғұрлым оңай
бейімделуі үшін ГФР-дің Қылмыстық-атқару кодексінде сотталғанды ашық
үлгідегі түрмеде ұстау мүмкіндігі қарастырылған. Олар бір-екі адамдық
жатақхана бөлмелерінде тұрады. Кез келген азамат сияқты еркін жалданып,
жұмыс істей алады. Ақша ұстап, шіркеуге бару, кейде туыстарымен не
достарымен бірге қалаға шығып келуіне рұқсат беріледі.

«Өтпелі үйлер» деп аталатын мекемелер сотталғандарды ашық үлгіде
ұстаудың ерекше нысаны болып саналады. Себебі олар ұзақ мерзімге бас
бостандығынан айырылғандарға бостандықта өмір сүруге тезірек бейімделуге
көмектеседі. Ондай мекемелерге жазасын өту мерзімінің аяқталуына 6-12 ай
қалған сотталғандар жіберіледі, қадағалау оқтын-оқтын жасалатын бақылаумен
шектеледі. Сотталғандар кəсіпорындарда жұмыс істейді немесе мектепте оқуы
мүмкін. Осы кезеңде олар түрмеде отырғанына жұмсалатын шығынды
толығымен төлеуі жəне жəбірленушіге келтірген зиянды өтеуі тиіс.

(Баспасөз беттерінен, «Жазаларды орындау»
№05 (31) 2005, 31 б.)
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Сөздік

бейім
кəсіпорын
кеңесші
құзыр
оқтын-оқтын
өтпелі
пайыз
тұрғылықты
үкім
шіркеу

- склонный
- предприятие
- советник
- компетентность
- периодически
- переходной
- процент
- постоянный
- приговор
- церковь

1-тапсырма.
Мəтінді оқып шығып, Германияның бас бостандығынан айыру

жазасының ерекшеліктеріне көңіл аударыңыз.
Сотталғандарды қайта бейімдеу ісінде қандай жұмыстар атқарылады?
Сотталғандардың қандай мүмкіндіктері бар?
Мəтінді орыс тіліне аударыңыз.
Сіздің ойыңызша «Өтпелі үйлер» аталатын мекемелер сотталушының

бейімделуіне қандай əсер береді?
Мəтіннен түсінгеніңізді айтып беріңіз.
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ФРАНЦИЯ

Францияның пенитенциарлық жүйесі - Əділет министрлігінің құрамдас
бөлігі, əрі ол «түрме əкімшілігі» деп аталатын əкімшілік органға тікелей
бағынады. Еуропа елдерінің көпшілігі сияқты Франция да өз азаматтарына бас
бостандығынан айыру жазасын жəне қамауға алу сияқты бұлтартпау шарасын
қолдануға сақтықпен қарайды. Өйткені көп жағдайда адамды қоғамнан
оқшаулау шарасының оны қайта тəрбиелеуге не түзеуге көмектеспейтіні
туралы күдік басым болады.

Сондықтан бұл елде сынақ мерзімін белгілеп, шартты түрде мерзімінен
бұрын босату, қоғамдық жұмыстарға тарту, айыппұл салу сияқты шаралар
кеңінен қолданылады. Бірақ балама жаза тағайындалғандар түрме əкімшілігінің
қадағалауында болады. Олардың саны бас бостандығынан айырылған
адамдардан 3 есеге көп. Францияда сотталғанды бас бостандығынан айыру
орындарында ұстаудың орташа мерзімі 8 ай (ал Ресейде бұл көрсеткіш 3-4
жылға тең), ал тергеу изоляторында - 4,2 ай (Ресейде - 9 ай). Франция
түрмелерінде шартты түрде мерзімінен бұрын босату тəжірибесі кеңінен
қолданылады. Мысалы: 1997 жылы онда 8100 адам шартты түрде мерзімінен
бұрын бостандыққа шыққан (бұл барлық сотталғандардың 37 пайызы).

1996 жылы 6267 сотталған адам жартылай еркін тəртіпке ауыстырылды.
Режимнің бұл түріне сотталғандар түрмеге қону үшін ғана келеді. Күндіз
жұмыс істейді, оқиды немесе қажет болса емделуіне де болады. Сонымен қатар
егер сотталғанның тəртібі жақсы болса, ол жаза мерзімін жыл сайын 3 айға
қысқартып отыру жеңілдігін пайдалана алады. Ал адам бірінші рет сотталған
болса, оған қосымша жеңілдік берілуі мүмкін, яғни оның жазасы жыл сайын 2
айға қысқарып отырады. Демек, тəртібі жақсы болса, ол белгіленген 2 жылдың
орнына іс жүзінде 14 айын ғана түрмеде өткізеді.

Франция түрмелерінде сотталғандардың сыртқа шығуына рұқсат беріледі.
Мысалы: 1997 жылы отбасы жағдайына байланысты 30169 сотталғанға үйіне
барып қайтуға рұқсат берілген, 2600 адам жұмыс берушімен кездесу үшін
сыртқа шығып келді. Сотталғандардың кəсіби даярлығына да көңіл бөлінеді.
Бұл шараның 80 пайызын Əділет министрлігі қаржыландырады.
Сотталғандардың денсаулық жағдайын қоғамдық аурухана қызметі
қадағалайды. Дəрігерлік кеңестеме жəне амбулаториялық емдеу орындары
барлық мекемеде бар. Сонымен қатар түрмеде отырғандардың бəрі əлеуметтік
сақтандырылған.

«Түрмеге кіріп шығудың ұлттық қауымдастығы», «Бовэден келген хат»,
«Оксилия» сияқты үкіметтік емес ұйымдар бас бостандығынан айыру
орындарында отырғандармен қарым-қатынас жасайды. Түрмеге бақылауды
жергілікті органдар, жоғары тұрған түрме органдары, соттар, соның ішінде
Еуропаның Адам құқықтары жөніндегі соты, халықаралық ұйымдар жүзеге
асырады.

(Баспасөз беттерінен, «Жазаларды орындау»
№05 (31) 2005, 31 б.)
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Сөздік

əкімшілік
əлеуметтік сақтандыру
балама
жеңілдік
түрме əкімшілігі
халықаралық ұйымдар

- администрация
- социальное страхование
- альтернатива
- льгота, облегченность
- тюремная администрация
- международные организации

1-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз.

Мəтінді оқу барысында режимнің түрлеріне назар аударыңыз.
Сотталғандарға жазасын өтеу барысында қарастырылатын жеңілдіктерді

айтып беріңіз.
Сотталғандарды еңбекпен тəрбиелеудің жемісі қандай болмақ?
Франция мемлекетінің түзеу мекемелері мен Ресей мемлекетінің түзеу

мекемелерінің айырмашылығына назар салыңыз.
Шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды қалай түсінесіз?

2-тапсырма. Мəтінді сұрақтарға жауап бере отырып орыс тіліне
аударыңыз.
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СӨЗДІК

айғақ - доказательство
айлық есептік көрсеткіш - месячный показатель
айыппұл - штраф
айыпталушы - обвиняемый
айыптау - обвинять
ала қашу - угон
алаңдаушылық - беспокойство
алаяқтық - мошенничество
алдын алу - профилактика
аналық құқығынан айыру - лишение материнских прав
анықтама тақтайшалары - справочная дощечка
арнайы киімі - специальная одежда
аспазшы - повар
ауыр қылмыс - тяжкое преступление
əділдік - правосудие
əкімшілік - администрация
əлеуметтік сақтандыру - социальное страхование
əлсіз жерлері - уязвимые места
əскери заң - военный закон
əшкерелеу - разоблачить
бағалы заттар - материальные ценности
бағдарлама - программа
балама - альтернатива
бас бостандығынан айыру - лишение свободы
бейім - склонность
бейімделу - адаптироваться
бейімделу - приспосабливаться
белсенділік - активность
беттестіру - очная ставка
билер кеңесі - совет биев
бітім - заключение перемирия
бостандық - свобода
бұзақылық - хулиганство
дау - спор
дəлелдемелер - аргументы
дүрдараздық - спор
екі сатыға - на два уровня
елшілік қатынастар - посольские отношения
еріншектік - ленивость
есепке алу - ставить на учет
есірткі заттарын сақтау - хранение наркотических веществ
есірткі саудасы - наркоторговля
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жаза мерзімін азайту
жазалау
жазалау мерзімі
жазалауды кейінге қалдыру
жазаны өтеу
жазаны өтеуден жалтару
жазаның өтелмеген бөлігі
жазасын өтеуші
жақсылық
жалған айғақ
жамандық
жаманшылық
жарлық
жас маман
жауап алу
жауапкер
жəбірленушілер
жеке құрам
жеңілдетілген қоныс колониясы
жеңілдік
жортуыл
жүзеге асыру
жүйелендіру
жылжымайтын мүліктер
зайырлы
залал
заң бұзушылық
заң талабы
заңды мүдде
заңнама
заңсыз иелену
зұлымдық
иланғың келмейді
ізгілендіру
ізгілік
іс жүргізу
кəмелеттік жасқа толмаған
кəсіпорын
кездік
кеңесші
кінəсін мойындаған
кіріс
кіші құрамы
көзқарас
көрермен

- сокращение срока наказания
- наказывать
- срок наказания
- отсрочка наказания
- отбывать наказание
- уклонение от наказания
- неотбытая часть наказания
- отбывающий наказание
- доброта
- ложные доказательства
- зло, вред
- скверное, дурное
- указ
- молодой специалист
- допросить
- ответчик
- потерпевшие
- личный состав
- облегченная колония поселение
- льгота, облегченность
- набег
- осуществлять
- систематизировать
- недвижимое имущество
- светское
- ущерб, пагубность
- правонарушение
- законное требование
- законные интересы
- законодательство
- незаконное присвоение
- коварство
- не подлежит внушению
- гуманизация
- гуманность
- делопроизводство
- несовершеннолетний
- предприятие
- кортик
- советник
- признавший вину
- доход
- младший состав
- взгляд
- зритель
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көшелер қиылысы
көшет
куəгерлер
күту
күш колдану
қадағалау
қайран қалу
қалпына келтіру
қамаудан қашу
қаннен-қаперсіз
қарақшылар
қаржы
қасақана
қатаң жаза
қатысушылар
қашқын
қоғам
қоныс колониясы
қорғау
құзыр
қызметтік-жауынгерлік
қылмыс жасау
қылмыс заңына
қылмыстық іс қозғалды
қылмыстық мінез-құлық
қылмысын мойындау
либерализациялау
мəдени іс-шаралар
медициналық көрсеткіш
мейірім
мемлекет қазынасы
мемлекеттік айыптаушы
мемлекеттік мекеме
мінез-құлық
мінездеме
мойындау
мүмкіндік
надандық
нан пісіруші
наубайхана
нұсқаулық
озбырлық
оқтын-оқтын
оқшаулау
оңтайлы шешім

- пересечение улиц
- саженец
- свидетели
- бережно относиться
- применить силу
- надзор
- приходить в удивление
- востанавливать
- побег из стражы
- беспечность
- разбойники
- финансы
- умышленный
- строгое наказание
- участники
- беглец
- общество
- колония поселение
- оберегать
- компетентность
- служебно-боевой
- совершить преступление
- уголовному законодательству
- возбуждено уголовное дело
- преступное поведение
- сознать преступление
- либерализация
- культурные мероприятия
- медицинское показание
- милость
- государственная казна
- государственный обвинитель
- государственное учреждение
- характер
- характеристика
- признавать
- возможность
- невежество
- хлебопек, пекарь
- пекарня
- инструкция
- посягательство
- периодически
- отделить, изолировать
- правильное решение
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орман шаруашылығы
орта басқару құрамы
өлім жазасы
өрт қауіпсіздігі
өрт сөндіру құралдары
өтпелі
пайдакүнемдік
пайыз
пайымдау
рухани
сауық-сайран
сəбилер үйі
сезікті
сексеуіл
семіздікті қой ғана көтереді
сот ісін жүргізу
сот үкімі
сыбайлас жемқорлық
тағайындалған
тағайындау
тазалау
талапкер
тартып алу
тəрбиеленуші
тəртіпсіздік
тергеу амалдары
тергеуші
тиімділік
тігінші
тонау
түзеу мекемесі
түрме əкімшілігі
түрмеден қашу
тұжырым
тұйыққа тірелу
тұрғылықты
тұрғылықты жер
тұтқынға алу
тыйым салынған
уағдаласу
үкім
үкім шығару
үкімін шегеру

- лесное хозяйство
- средний начальствующий состав
- смертная казнь
- пожарная безопасность
- средства пожаротушения
- переходной
- корыстолюбие
- процент
- рассуждение
- духовный
- веселье
- дом малютки
- подозреваемый
- саксаул
- упитанность идет только барану
- судебное делопроизводство
- судебный приговор
- коррупция
- назначен
- назначить
- чистка
- истец
- отобрать
- воспитанник
- беспорядок
- следственные действия
- следователь
- эффективность
- портной
- кража
- исправительное учреждение
- тюремная администрация
- побег из тюрьмы
- вывод, заключение
- попасть в тупик
- постоянный
- постоянное место жительства
- держать под стражей
- запрещенный
- договориться
- приговор
- вынести приговор
- отсрочка приговора
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үнемі бақылау
ұзақ мерзімге сотталған
ұйымдастыру
ұрлық
хабардар ету
халықаралық ұйымдар
шартты мерзім
шектеу
шетелдік көлік
шіркеу
шын айғақ
ыдыс жуушы

- постоянное наблюдение
- осужденный на длительный срок
- организовать
- воровство
- информировать
- международные организации
- условный срок
- ограничивать
- иностранный автомобиль
- церковь
- истинные доказательства
- посудомойщик
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