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КІРІСПЕ

Жүмыстын жалпы сипаттамасы. Қазакстан Республикасы Конститу- 
циясында еліміздің зиялы, демократиялық коғам және қүкықтық мемлекет 
қүру жолында халықаралық нормаларды үстанатындығы айқын көрсетіліп, 
республиканың дүниежүзілік коғамдастыктың толық күқылы, бөлінбес 
бөлігі екендігі жария етілген. Отандық заңнама тежірибесінде адамдардың 
қүқығы, бостандығы, адамгершілігі төрізді күндылықтары мен асыл 
қасиеттерін заңмен қорғау орныға түсуде. Әйтсе де, өз тәуелсіздігін жария- 
лағанына он жылдан енді ғана аса бастаған мемлекетімізде бірнеше ғасыр- 
льщ отаршылдык езгі кезеңінде еліміздін әлеуметтік емірінен орын алған 
моральға жат, ертедегі казак қоғамында бой көрсетпеген жезөкшелік, 
маскүнемдік, алкоголизм, нашақорлық төрізді өлеуметтік кеселдерге карсы 
кү'рес жүргізілсе де, бүл проблема күні бүгінге дейін түбегейлі шешілген 
жоқ. Бүлар казіргі коғамымызда түрлі қылмыстармен кірігіп күрделеніп, 
кауіптілігі арта түскендіктен, заңнама саласында бірталай проблема 
тудырды.

Елбасымыздың 2002 жылғы Қазақстан халқына Жолдауындағы «Заңна- 
ма саласында бәрі ойдағыдай емес, Тәуелсіздік жылдары біз қабылдаған 
заңнамалық кесімдер саны мыңға жакындап қалды. Бүл оларды дүрыс 
қолдануға байланысты қиындыктар тудыра бастады, колданыстағы күқыкты 
күкыктык алдаркатушылыктан, ескірген және бір-бірін қайталайтын норма- 
лардан арылту қажеттілігі туындайды. Тағы бір бүрыннан келе жаткан проб
лема мынада: біз кабылдаган көптеген заңдар заңға төуелді кажетті қосымша 
актілердің жоқтығынан толық күшінде жүмыс істемейді» - деген сөздерін 
жоғарыда аталған күбылыстармен күкықтык күрес саласына да катысы 
бар деп білеміз.

Зерттеу тақырыбынын өзектілігі. Әйелдер проблемасы откен ғасыр- 
дың озінде БҮҮ деңгейінде қаралып талқыланды. Біріккен Үлттар Үйымы- 
ның Бас Ассамблеясы 1949 жылдың 7 шілдесінде адамдарды саудаға салу- 
мен жөне үшінші түлғалардьщ жезөкшелікті пайдалануымен күрес жөніндегі 
Конвенция, 1979 жылдың 18 сәуірінде ейелдерге байланысты кемсітуші- 
ліктің барлық түрін жою жөнінде Конвенция кабылданса, 1988 жылдың 
қазан айында Бангкокта откен 57-сессиясында жезөкшелік пен балалар 
порнографиясына пайдалану үшін адамдарды саудалауға мамандандырылған 
халықаралык қылмысты үйымдармен күреске арналған мәселелер талқылан- 
ды. Дүниежүзілік аукымда маңызы аса зор мүндай іс-шаралар әлемнін, 
барлық елдерінде қолдау тапты.

Кейінгі кезеңде біршама мемлекеттерде өйелдерді саудаға салумен 
күрестің пөрменділігін арттыруға бағытталған кешенді шаралар жүзеге асы- 
рыла бастады. Мысалы, 1997 жылдың сөуір айының 24-26 күндері Нидерлан
д ы  үкіметінің бастамасымен Гаага қаласында, Еуропа Достастығы басшы- 
лык жасаған арнайы конференция болып өткен. Конференцияда әйелдерді 
жыныстық катынас мақсатында саудаға салуға жол бермеу туралы арнайы 
декларация қабылданды. Дегенмен, ТМД елдерінің Қылмыстық
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кодекстерінде әйелдерді саудаға салушыларды жазалау жөнінде баптар жоқ. 
Мүндай кылмыстың алдын алу жөнінде халықаралық келісімдер, шарттар, 
конвенциялар да қабылданды. Бүлардың ішінде адамдарды саудалауға карсы 
1949 жылы қабылданған Конвенцияның, Біріккен Үлттар Үйымының 1979 
жылғы «Әйелдерге байланысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою 
туралы» Конвенциясының, Пекинде 1995 жылы өткен Әйелдер мөселесі 
жөніндегі 4-Бүкілдүниежүзілік конференцияның корытынды материалдары- 
ның, 1997 жылғы Гаага конференциясы декларациясының маңызы зор.

1949 жылғы Конвенция адамдарды саудаға салуға және жезөкшелікке 
карсы бағытталған. Бүл халықаралык қүжатқа қол койған мемлекеттер 
жеңгетайларды жөне жезөкшелерді пайдакүнемдік мақсатында үстаушылар- 
ды, притон үйымдастырушылар мен үстаушыларды, сондай-ак олардың 
әріптестерін қылмыскер ретінде тануға міндеттенген. Бүл күжат кезінде 
нәтижелі болғанымен, уақыт өте келе ескірген. Өйткені, онда адамдарды 
саудаға салушылардың күрбандарына, сексбизнестің күрбандары болған 
әйелдердің тағдырларына жеткілікті түрде кеңіл бөлінбеген.

1979 жылдың 18 желтоқсанында БҮҮ «Әйелдерге байланысты кемсіту- 
шіліктің барлық түрлерін жою туралы» Конвенцияны қанағаттандырды. Бүл 
әйелдер күқығының халықаралық күжаты болып табылады. Оған қол койған 
мемлекеттер әйелдерді саудаға салуға жөне әйелдерді жезөкшелікке 
пайдалануды тоқтатуға байланысты барлық тиісті шараларды кабылдауға 
міндетті. Дегенмен, Конвенцияда әйелдерді жезөкшелік үшін жазалау 
мәселесі койылмаған. Бүл күжатта секстуризм, өркендеген елдердің үшінші 
әлем елдерінен үй шаруашылығына пайдалану мақсатында жүмысшы күшін 
тарту жөне жалған некеге түру фактілеріне көңіл аударылған.

Заң шығарушылар әдетте «клиент-жезөкше» келісімінде жезөкшенің 
сыйақысынан өлдеқайда көп мөлшерде пайда түсіретін үшінші түлға немесе 
түлғалар түрады деген ережеге сүйенеді. Мүндай түлғалар, осы зерттеу 
шеңберінде аталып өтілгендей, жалдаушылар, жеңгетайлар, жезөкшелікке 
тартушылар (сутенерлер), зинақорлар үйлерін (ресми жөне ресми емес) 
үстаушылар, массаж салондарында, барларда, меймаханаларда тағы сол 
сияқты көпшілік орындарда притондар үйымдастырушылар мен үстаушылар 
кейпінде әрекет етеді. Әдетте, олар кылмыс әлемімен, көп жағдайда 
қылмыстылар қауымдастығымен бірлесіп жүмыс істейді.

Қазакстан Республикасында осы елеуметтік қүбылыска қарсы түрарлық 
үлттық бағдарлама жоқ екендігін мойындауға тура келеді. Сырттай 
қарағанда Қазақстанда жезөкшелікті пайдалану түріне тыйым салу шаралары 
жүзеге асқан секілді. Бірақ мүндай жағдайда жезөкшелікпен айналысуды 
шектеу, оған екімшілік бақылау шаралары жүйесін қүру және оларды 
қамтамасыз ететін үйымдастыру тәсілдері де жүзеге асырылуға тиісті болса 
да, іс жүзінде олар мүлде іске асырылған жоқ. Ресми мемлекеттік 
қүрылымдар, органдар және түлғалар, сондай-ақ бүкаралық ақпарат 
күралдары тарапынан күні өткен үндемеу және көзжүмбайлыққа салыну 
тәжірибесі бүл проблеманы шешуге септігін тигізе алмайтындығы анық. 
Керісінше, Кеңес Одағы кезеңіндегідей жезөкшеліктің жене оған байланысты
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қылмыстардың кен тарала түсуіне қолайлы жағдай тудырады.
Қазақстан Республикасында өйелдердің жағдайын жақсартудың 

мемлекеттік түжырымдамасында жезекшелікке әлеуметтік қүбылыс ретінде 
шынайы жөне тиісті баға берілмеген, тек «өйелдерді нәпсіқүмарлык түрғыда 
пайдалануды жоюға, оның ішінде жезөкшелік шеңберін кыскартуға 
бағытталған шараларды дайындау» қажеттілігі ғана атап өтілген. Бүл 
өлеуметтік күбылыспен күресте жазалау сипатындағы тыйым салу, тәртіппен 
реттеу тәрізді заңнамалык шараларды жеткілікті деп есептеудің кате екендігі 
айқын көрінуде. Бүл бағыттағы нормативтік-күкыктық өрекеттерді мемлекет 
тарапынан қолдаудың тиісті дөрежеде жүргізу өлі де болса, жолға 
қойылмаған. Жезөкшелік күбылысы мен жезөкшелікке байланысты 
қылмыстарды жазалау шаралары аркылы жойып жіберу мүмкін емес. 
Бүларға карсы ғасырлар бойы аяусыз жүргізілген күрестің ең қатал түрлері 
де көзделген нөтижеге жеткізбегендігі тарихтан белгілі. Мемлекеттің 
өйелдердің жағдайын жаксарту түжырымдамасы қабылданғанына 
қарамастан, бізде күні бүгінге дейін олардың проблемаларын шешу үшін 
үлттык тетік қүрылмаған, тең мүмкіндік жөніндегі заң жок, жыныс 
белгілеріне байланысты кемсітушілік орын алған жағдайда әйелдердің 
күқығын қорғау сот тәжірибесінде іс жүзінде кездеспейді. Мүндай орайда 
мазмүнында барлық азаматтардың теңдігіне қатысты демократиялық 
басымдыкты жарияланған конституциялық жағдай мен қағида үлтгық 
заннама нормаларының жөне оның ішінде өйелдерді корғау айқын- 
дамасындағы тиісті шараларды бүрынғыдан гері берік орныктыра түсуді 
тілейді.

Жезөкшелік күбылысы біздің халкымыздың әлеуметті к-қоғамдык, 
өміріне 20-ғасырдың екінші жартысынан кейін ене бастады да, қазіргі кезде 
мықты орнығып алды. Қазақстан енді қыз-келіншектерді шетелдерге шығару 
мөселесі бойынша ТМД елдерінін ішінде Ресей мен Украинадан кейінгі 
үшінші орында. Бүрынғы казақ қоғамында жезөкшелік орын алмағандыктан, 
бүл қүбылыска байланысты қылмыстардын да орын алуы мүмкін емес еді. 
Сондықтан, өдет заңдарында оларға жаза түрлері қарастырылмаған. Ал 
қазіргі ҚК-те жезөкшелікпен айналысуға тарту (270-бап), жезөкшелікпен 
айналысуға арналған притондар үйымдастыру немесе үстау және 
жеңгетайлық (271бап) қылмыстарына жауаптылық белгіленгенімен, бүл 
қүбылыстар коғамдық-әлеуметтік омірімізде кең таралған. Демек, 
пайдакорлык максатында нөпсіқүмарлық сипатындағы бей-берекет 
жыныстык катынастың өрбуіне қолайлы жағдай тудырушы қылмыс 
субъектілеріне карсы бағытталған тиісті заңдар айтарлықтай нәтиже 
бермеуде. Осы себепті жезөкшелік күбылысы және оған байланысты 
қылмыстардың ТМД-ның өзге елдеріндегідей Қазақстанда да белен алуы 
тежелмей түр. Айыпкерлерге белгіленген қылмыстық жауапкершілікті 
күшейту немесе жезөкшелікке ресми рүқсат беріп, заңды зинақорлар 
үйлерін ашу арқылы аталған қылмыс түрлерін ауыздықтау мүмкін 
еместігін бірқатар шетелдерде жүзеге асырылған осындай іс-шаралардың 
қорытындыларынан анық байкауға болады.
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Жезөкшелік, ең алдымен коғамдық адамгершілікке орасан зиян 
келтіреді. Жезөкшелердің негізгі бөлігі жас ейелдер болғандықтан, бүл 
қүбылыстың жас буын төрбиесіне тигізер кеселі тіпті зор. Жезөкшелік 
көптеген өлеуметтік институттарды, өсіресе өйелдер мен еркектер арасында 
ғасырлар бойы қаяыптасқан отбасын, рухани күндылықтардың бүкіл 
жүйесін шайқалтады. Ол арсыздықты, дөрекілікті, үятсыздықты, 
есепбакайлықты іудырып, махаббат, адалдық, сенім торізді жоғары 
сезімдерді керексіз кылады. Мүның бөрі жезөкшелердің өздерін ғана емес, 
олармен карым-қатынаста болғандарды, жеңгетайларды, басқа да қүқық 
бүзушыларды теріс жолға салып жеке түлға ретінде күйретеді. Жезөкшелер 
клиенттерінің жас мөлшеріне, түр-келбетіне, денсаулығына, үлтына, діни 
сеніміне назар аудармай, олардың тесек ақысы үшін берген қаржы 
мөлшеріне ғана көңіл бөледі. Осылайша олар дін мен үлттық салт-дәстүрді 
аяққа таптап, туған-туыстарын жерге қаратып, халықтың үлттық намысын да 
қорлайды. Жезөкшелердің айналасында айрықша моральдық-психология- 
лық орта қүрылады. Бүл өздері үшін де, олармен қатынас жасаған өзгелер 
үшін де қауіпті орта.

Жезөкшелер, екіншіден, венерологиялық ауруларды, кейінгі кезде 
ЖИТС-ті де таратуда. Венерологиялық ауруларды тарату денсаулықка ғана 
емес, қоғамдық адамгершілікке, ерлі-зайыптылар мен баска да адамдардың 
ара қатынасына зиян келтіреді.

Қазақстанда 2000 жылмен салыстырғанда 2001 жылы ЖИТС инфекция- 
сын жүқтырған адамдар саны 4,2 есе ескен. Сарапшылар өткен жылы 
республикада 20 мың адам вирус тасушы болған деп санайды. Алматыда 
жүргізілген рейд барысында 95 жезөкше үсталынып, олардың 90 %-інің 
венерологиялық ауруы бар екендігі анықталған. Павлодар облысында 
мерезбен ауыратындардың 88,8 %-і 18-19 жас аралығындағы бала котеруге 
қабілетті ейелдер. Олардын 94%-і мерезді алкогольді ішімдікті түтыну 
кезінде, 53,7% кездейсоқ еркектермен жыныстық катынасқа түскен кезде 
жүқтырған. Павлодар қаласында 2001 жылдың 1-қаңтарынан 1-маусымға 
дейінгі 5 айда жүқпалы жыныс ауруларын таратушы 97 жезекше тіркеуге 
алынған. 1999 жылдың алғашқы жарты жылдығында Семейдегі 
перзентханаларда мерез ауруына үшыраған, 17-19 жас аралығындағы 36 әйел 
босанған. Оның екеуінің осы ауруды нөрестелеріне жүктырғаны анык,- 
талған.

Үшіншіден, жезөкшелердіц басым көпшілігі ыктиярлы немесе 
ыкгиярсыз түрде қылмыскерлермен тығыз қарым-қатынаста болады. 
Көлеңкелі экономиканың және үйымдасқан қылмыстың іскерлері кесіби 
жезокшелердің тағдырларын уыстарында үстап, айткандарын бүлжытпай 
орындауға дағдыландырады. Оларды кейде күрбандарды еліктіріп тарту 
үшін өдейі жіберіп, іле тонайды. Сөйтіп, олар қылмыскерлердің 
әрекеттерінің белсенділігін арттыра түседі. Жезөкшелердің оздері де жиі 
үрлық жасайды, кейде тонауға дейін барады. Олардың төн саудасы аркылы 
тапқан табыстары жеңгетайларға, притон үстаушыларға, рэкетпен айналысу- 
шыларға кеп мөлшерде кіріс келтіреді. Осылайша, арам жолмен табылған



ақша қылмыскерлердің еңбексіз күн керуіне жағдай тудырады.
Төртіншіден, жезөкшелік маскүнемдіктің, алкоголизмнің және наша- 

корлықтың, уытқүмарлықтың өрбуіне ат салысады. Республикалық денсау- 
лық сақтау саласы мәліметгері бойынша жасөспірімдердің (үл балалар мен 
қыз балалардың да ) 70 %-і есірткі заттарын пайдаланып көрген. Нашақор 
қыздардың 70 %-і есірткіге ақша табу үшін жезөкшелікпен айналысады. 
Есірткі түтынушылардың өрбірі осы іске 5-10 адамды тартады жене жүкпалы 
аурулардың басты тартушылары болып табылады.

Бесіншіден, жезөкшелердің басым көпшілігі түрмыс қүруға мүмкіндігі 
мен бала туу кабілетінен айрылады. Түсік тастау, жасырын аборт жасау 
негізінен соларға тән іс-өрекеттер. Бүл жайт халықтың табиғи өсуіне теріс 
ықпал етеді.

Алтыншыдан, жезөкшелердің бір бөлігі әкесі белгісіз балаларды дүниеге 
өкеледі жөне үлгілі ана бола алмайды, ондай нөрестелердің болашакта 
қоғамға пайдалы азамат ретінде қатарға қосылуы неғайбыл. Қыз балаларын 
өз кәсібіне баулыған жезөкше шешелер жайында фактілер бар. Ал, 
мүндайлар өзгелердін балаларын балиғатқа толмаса да, түрлі айла-шарғы 
қолданып, өз кәсібіне баулуға дайын түрады. Моральға, қоғамға жат баска 
да кылықтарымен балалар жене жасөспірімдерге зиянды ықпал етеді.

Жетіншіден, жезөкшелердің үлкен белігі өз нөрестелерін асыраудан бас 
тартады. Оларды көшеге тастап кеткендері және өз колдарымен өлтірген- 
дері де кездеседі. Балалар үйлеріндегі төрбиеленушілердің елеулі белігі 
солардікі. Республикада 2001 жылы 88 мың жетім бала есепте түрса, олардың 
11 мыңы - тірі жетімдер, яғни ата-аналарының көзі тірі. Қарағанды 
облысында 15 жетімдер үйі бар, оларда 2000 бала төрбиеленді. Кебі казақ 
балалары. Қарағанды қаласындағы оңтүстік-шығыс ықшам ауданында 
орналасқан «Малютка» бөбектер үйіне жылына 90-ға жуық бөбектер 
түседі.

Жезекшеліктің қоғамдық қауіптілігі мынадай күбылыстар арқылы 
айқын байқалады:

а) өлеуметтік аспект: жезөкшелік қоғамдық пайдалы еңбектен 
жалтарып, алкоголизм, нашақорлық, жатыпішерлікпен тығыз байланысып 
жатқан өлеуметтік арамтамақтықтың бір түрі болып табылады;

ө) медициналық аспект: венерологиялық аурулар мен ЖИТС-ті 
таратады. Жезекшелікпен айналыскан өйелдер ез денсаулығын жоғалтады, 
соньщ салдарынан толыққанды ана бола алмайды жене дені дүрыс 
денсаулығы мыкты балаларды дүниеге екеле алмайды;

б) адамгершілік-психологиялық аспект: жезөкшелік адамның табиғи, 
биологиялык жене психологиялық сапасының өңін айналдырады, адамды 
қүлдыратады жене моральдық ауытқушылықка үшыратады;

в) күқыктык аспект: жезекшелік міндетті түрде тікелей қылмыстық 
ерекеттер жасауға екеп соктырады, сарапшылардың 52,3 %-і осындай 
пікірде, ал қалғаны (47,6 %) ер түрлі қылмыстық іс-ерекеттермен 
байланыста деп біледі.

Жезокшелікке тарту, жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар
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уйымдастыру немесе үстау көптеген қылмыстардың, коғамдык төртіп 
бүзушылықтың, жүкпалы аурулардың және моральға жат кылықтардың 
өрбуіне ықпал ететін қауіптілігімен қүкық қорғау органдарын ғана емес, 
жүртшылықты да алаңдатуда. Сондыктан, аталған қылмыстарға белгіленген 
жауаптылыкты қүкықтық түрғыдан зерттеп, оның пөрменділігін, тиімділігін, 
нәтижелігін арттыру бағытындағы тиісті шараларды белгілеп, жүзеге асыру 
өзекті мөселеге айналып отыр.

Такырыптын зерттелу денгейі. Көне заманньщ өзінде жезөкшелік кең 
тараған қоғамдарда осы өлеуметтік қүбылыстың тарихы, сыр-сипаты 
жазылды, ғылыми түрғыдан зерттеліп, түрлі түжырымдар жасалды. 
Жезөкшелердің керкем образдары көркемөнердің барлық түрінде дерлік 
керініс тапты. Жезөкшелік философия, социология, психология, заң, 
криминология, педагогика, медицина, тарих мамандарының, тіпті дін ілімі 
оқымыстыларының да зерттеу объектісіне айналды. Бүл феномен ежелгі 
деуірлерден бастап күні бүгінге дейін көрнекті ойшылдардың өздерін 
толгандырып келеді. Өзге мемлекеттерді айтпағанда, бір гана Ресейдің өзінде 
Қазан революциясынан бүрын да, кейін де ондаған зерттеушілердің 
еңбектері жарық көрді. Шетелдік зерттеушілердің де еңбектері орыс тіліне 
аударылып басылды. Кеңес үкіметі орнасымен 30-жылдардың соңына дейін 
жезөкше-лікпен қарқынды түрде күрес жүргізілді өрі оның тиімділігін, 
нәтижелігін, пәрменділігін арттырып, айқын жөне толык жеңіске жету 
мақсатында жезөкшеліктің сыр-сипаты жан-жақты, егжей-тегжейлі зерттелді. 
Олардьщ қорытындылары мерзімді баспасөз бетінде жарияланып, 
монография жарык көрді. Ежелгі дүние зерттеушілерінің еңбектерін 
айтпағанда, Қазан революпиясына дейін Ресей мен біркатар өзге елдерде де 
бүл күбылыс терең зерттеліп, ғылыми еңбектер жарық керді.

Мерзімді баспасоз беттеріне жарияланған зерттеу жүмыстары жүздеп 
саналады. Кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі алғашқы онжылдыктарда 
жезөкшелік қүбылысын зерттеу одан әрі жалгасты.

Броннер В.М. мен Елистратов А.И., Флекснер. А., Ирвинг А., 
Федоровский А.Н., Дубощинский Н., Ольгинский О., Вислоух С., Баткис 
ГА., Гельман И., Белостоцский М.Ю., Шиповоленко Н., Козловский Н., Ласс 
Д., Россиянский Н. тәрізді зерттеушілер жезөкшелік феноменінің қыр-сырын 
ашып корсетуде көп еңбек етті. Москва криминалистерінің бастамасымен 
жэне профессор М.Н.Гернеттің жетекшілігімен 1924 жылы жезөкшелік 
қүбылысының күкықтық, әлеуметтік және медициналық аспектілері 
түрғысынан жезөкшелердің өмір салтына кешенді зерттеу жүргізілді. 
Смоленск қалалык вендиспансерінде 1927 жылы барлық жастағы кәсіби 
жезокшелерді жэне осы көсіпшілікпен қосалқы түрде айналысатын әйелдер 
тексеруден өткізілді. Ленинградтың Орталык ауданындагы вендиспансерде 
1928 жылы зинакорлық жасаушылардың үлкен қүрамымен қоса осындай 
өмір салтын үстануга бейім әйелдер тексерілді. Бүл кезенде қыз балалардын 
көше жезөкшелігімен шүғылдануы өлеуметтік үлкен кеселге айналғандыгы 
атап корсетілді.

Москвада 70-жылдардың ортасында К.Горянков А.Коровин,



Э.Побегайло жүргізген зерттеуі (1373 өйел камтылған), Грузияда 
А.Габианидің жетекшілігімен жүргізілген зерттеу (532 өйел қамтылған) 
нәтижелері жарық көрді. Жезөкшелік феноменін зерттеуге әйгілі 
окымыстылар С.И.Голод, И.С.Кон, И.Карпец, Л.Д.Тишенко, Г.К.Гачаев,
A.Б.Сомов, Н.А.Чайка, В.М. Клевакин, Л.Жуховицский т.б. белсене кірісті. 
Бүлардын бәрі дерлік жезөкшелік күбылысын жан-жакты зерттесе де, 
Қылмыстық кодекспен байланыстырған жок- Ал Қазақстанда бүл 
проблеманы зерттеу қолға алынбады десек те болады. Кеңес зерттеушілері 
болса, 1917-1940 жылдары өз еңбектерінде үкіметтің сол кездегі саясатына 
сөйкес пікір білдіріп, жезекшелікті социалистік жүйеде сөзсіз жойылатын, 
капиталистік қоғамнан калган сарқынды күбылыс ретінде көрсетті. Әсіресе,
B.М. Броннер мен И.Елистратов бірігіп жазған өз еңбектерінде Ресейдегі 
жезөкшелікті Ресейдегі 1917 жылға дейінгі жезөкшелік және РСФСР-дегі 
жезөкшелікпен күрес деп, екіге бөліп карап, оның жойылуына аз уақыт 
қалды деген түжырым жасады.

Кеңес үкіметі 30-жылдардың соңында «Жезөкшелік социалистік қоғамда 
түп-тамырымен күртылды» деп жариялағаннан кейін бүл саладағы зерттеу 
жүмыстары негізінен тоқтап қалды. Кеңестік криминология жөніндегі 
окулықтарда жезөкшелік, нашақорлық және сол секілді кеселдер «іріп- 
шіруші капитализм» салтанат қүрған қоғамға ғана тен қүбылыстар деген 
«қағида» орын алды. 1980 жылы жарық көрген кеңестік энциклопедиялык 
сездікте «Жезекшелік таптық, социалистік қоғамға жат дүниеде туындады 
жэне капитализм кезінде кең тарады» делінген.

Жезөкшелік тақырыбын 30-жылдардың соңынан бастап, 80-жылдардың 
соңына дейін мерзімді баспасөз беттері мен көркем әдебиетте козғауға 
қатаң тыйым салынды. Бірақ, РСФСР Жоғары Кеңесінің Президиумы 1987 
жылдың мамыр айында соцқоғамда жезокшеліктің жойылмағанын 
мойындап, жезөкшелерге әкімшілік қүкык бүзушылық жөнінде жауаптылык 
белгілеуге мәжбүр болды. Осыдан кейін зерттеу қайта жалғасты әрі 
баспасөзде бүл проблеманы көтерген жарияланымдарға кеңінен орын берілді. 
Жезөкшелік жайында көркем фильмдер де дүниеге келді. Өкінішке карай, 
Қазакстанда жезөкшелік күбылысының қыр-сыры мен қауіптілігін халыққа 
жария ету Ресейдегідей қаркын алған жоқ.

Зерттеу объектісі. Жезөкшелікке байланысты кылмыстардан пайда 
болатын қогамдық катынастарды жэне осы күбылысқа карсы қолданылатын 
кылмыстык-күкыктык және криминологиялық шараларды зерттеу болып 
табылады.

Зерттеу пөні. Жезөкшелікпен байланысты кылмыстардың пайда болуы, 
өрістеуі, олардыд қоғамдық қауіптілігі, көрсетілген кылмыс күралдарының 
ерекшеліктері, бүл кылмыстық қүбылыстың себептері және оған жол беретін 
мөн-жайлар, қылмыскердің түлғасы жэне осы кылмыс түрлеріне 
қолданылатын накты шаралар жиынтыгы көрсеткіштері болады.

Зертгеу жүмысынын мақсаты мен міндеті. Жүмыстын басты 
мақсаты мен міндеті - аталған қылмыс түрлерімен кылмыстық-қүкықтык 
күрестегі амал-шаралардың тиімділігі мен нәтижелігін арттыруға бағыт-
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талған ғылыми негіздегі үсыныстарды дайындау. Бүл мақсатқа жету үшін 
мынадай міндеттерді шешу жолы қарастырылды:

- Жезөкшелікпен айналысуға тартуға жэне осы іс-өрекеттерге 
арналған притондар үйымдастыруға немесе үстауға қарсы күкыктык және 
криминологиялық күрестің іс-төжірибесін талдау;

- Жезөкшелікке байланысты аталған қылмыстардың туындауына ыкпал 
ететін факторларды анықтап, олардың механизмін зерттеу;

- Жезөкшелікке байланысты аталған қылмыстарға жауаптылык 
белгіленген заң нормаларын талдау;

- ҚК-ті 270-бабын (жезөкшелікке тарту), сондай-ак 271-бабын 
(жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар үйымдастыру немесе үстау 
және жеңгетайлық) жетілдіру мақсатында оларға өзгертулер мен толықтыру- 
лар енгізу туралы ғылыми негіздегі үсыныстарды түжырымдау;

- Жезөкшелікке байланысты аталған кылмыстардьщ қоғамдық қауіп- 
тілігін түрлі аспектілерде жан-жақты ашып керсету;

- Жезөкшелікке байланысты езге де кылмыстарға жалпы силаттама 
беру;

- Жезөкшелік проблемасының өлеуметтік кырларын ашу, оның таралу 
ауқымы мен коғамдық өмірдің материалдық шарттарының арасындағы 
байланыстың күрделігін көрсету;

- Жезокшелік жөне жезөкшелікке байланысты қылмыстарға жауапты
лык белгіленген қылмыстық-қүқықтық нормалардың түрлі тарихи кезеңдер- 
дегі мазмүндық және қүрылымдык ерекшеліктерін сипаттау;

- Жезөкшелікке байланысты аталған қылмыстардың туындау себебі 
мен салдарын талдау;

- Жезөкшелікке тарту, притон уйымдастыру немесе үстау қылмыста- 
рынын оздерінің тікелей объектісі - халықтың денсаулығына, косымша 
тікелей объектісі адамгершілікке және жәбірленушілерге моральдық 
түрғыдан тигізген зияны деңгейінің криминологиялық сипаттамасын 
зерделеу;

- Жезөкшелікпен айналысуға арналған притондарды үйымдастыру және 
үстаумен қүқық корғау органдарының қазіргі күші бар заңдарды 
практикалык түрғыда колданудың жаңа күқықтық және криминологиялық 
амал-шараларын карастыру.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Жезекшелікке тарту, жезөкшелікпен 
айналысуға арналған притондар уйымдастыру немесе үстаумен күрестің 
кылмыстық-қүқықтык және криминологиялык проблемалары тақырыбы 
бойынша Қазақстан Республикасында алғашқы рет жүргізіліп отырған 
арнайы, кешенді зерттеу жүмысы болып табылады.

Зерттеу жүмысы Қазақстан Республикасы Конституциясы қағидала- 
рына, жаңа Қылмыстық кодекс пен халықаралық нормативтік актілердің 
нормаларына негізделген жэне проблемаларды зерттеу барысында норма- 
тивтік, статистикалык, эмперикалык тың материалдар пайдаланылды. Ежелгі 
дәуірлердегі батыс елдерінің заңдары, ертедегі қазақ қоғамындағы әдет 
заңдары, казіргі шетелдер мен Қазақстанның Қылмыстык кодекстеріне
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салыстырмалы-күқықтык талдау жасалып, ҚР ҚК-нің жезөкшелікке 
тартуға, притондар үйымдастыруға немесе үстауға белгіленген қылмыстық- 
қүқықтык жауаптылықтың сол кылмыстардың қоғамдык қауіптілігіне 
сәйкестігі кандай деңгейде екендігі көрсетілді. Сондай-ак, жезөкшелікке 
қатысты кылмыстарға белгіленген к.ылмыстык жауаптылықтың тиімділігін 
арттыру жолдары көрсетілді; жезөкшелік қүбылысы, жезөкшелер мен 
қылмыс субъектілері қоғам және заманмен байланыстырыла қарастырылып, 
оларға деген бүрынғы көзқарасты өзгертуге үсыныс айтылды; жезекшелікке 
қатысты қылмыстардың қоғамдық кауімтілігі жеке адамға, адам денсау- 
лығына, адамгершілікке зиянын тигізумен қатар, үлтгық сана мен 
психологияны да өзгеріске үшырататындығы түңғыш рет дөлелденді. 
Аталған қылмыс түрлерінің өсуіне тосқауыл қою және деңгейін 
мүмкіндігінше төмендету үшін оларды тудырушы факторларға қарсы 
күрес жүргізу тәсілдері белгіленді.

Зерттеу жүмысынын мақсаты мен міндеті ауқымды мөселелерді 
қамтиды. Жүмыста жезөкшелікке байланысты аталған қылмыстардың 
бүрыннан белгілі әлеуметтік-экономикалық, медициналык, моральдық, 
этикалық, қүқықтык зардаптарымен катар, мемлекеттің атақ-абыройына, 
үлттык намысқа тигізер зияндары бірінші рет ашық көрсетілді. Пайда- 
күнемдік максатында жезөкшеліктің өрбуіне ынталы кылмыс субъектілері -  
жезөкшелікке тартушылар (сутенерлар), осы іс-әрекеттермен айналысуға 
арналған притондар үйымдастырушылар немесе үстаушылар жөне жеңгетай- 
лардың қылмыстық іс-өрекеттері, сондай-ақ қазіргі жезөкшелердің ертедегі 
жезөкшелерден айырмашылығы көрсетіліп, олардың түрлі жіктерінің 
болмыс-бітімдері сараланып берілді. Қазак коғамында жезөкшелік қүбылы- 
сынын орын алмауының накты себебі ашылып, түңғыш рет ғылыми негізде 
дөлелденді. Қазақ коғамында жезокшелік қүбылысынын енуіне тосқауыл 
қойған кейбір прогресшіл әдет заңдарын жандандырып, колданыска енгізу 
жөнінде үсыныс айтылды. Қазіргі қылмыстык заңдарды жетілдіру және 
олардың қылмыстык істерді жүргізуде колдану деңгейін арттыру үшін 
бірнеше жаңа, нақты үсыныстар көрсетілді. Олар шетел заңдарындағы 
жезөкшелікке байланысты қылмыстарға белгіленген жаза түрлерінің 
көшірмесі емес, біздің коғамымыз бен халқымыздың езіндік болмыс- 
бітіміндегі ерекшелігі ескеріліп, соған лайықталып дайындалған, бүрын 
қолданыста болмаған, мүлде жаңа үсыныстар. Жезөкшелікке тарту, 
притондар үйымдастыру немесе үстау қылмыстарының козғаушы күші- 
жезөкшелік күбылысынын езі болғандықтан, ол аталған қылмыс түрлерін 
ғана емес, басқадай қүқық бүзушылық пен коғамдық тертіпті бүзушылықтың 
көптеген түрлерінің етек алуына тікелей немесе жанама түрде түрткі 
болатыны ескеріліп, жезөкшеліктін ерісін тарылтуға бағытталған күрестің 
кешенді бағдарламасын дайындап, іске қосудың жолдары көрсетілді. Автор 
қолға алған тақырыпты жан-жақты зерттеу нәтижесінде кеңілге түйген 
байыптауларын Қылмыстық кодексте жезөкшелікке тарту жэне притон 
үйымдастыру немесе үстауға белгіленген қылмыстык-күкықтық жауапты- 
лықпен, оларға берілген түсініктермен, сондай-ақ, өзге елдердің тиісті
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заңнамаларымен салғастыра қарап, тың түжырым жасап, ҚК-ке біркатар 
толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы үсыныстарын да білдіреді. Бір 
ғана Қылмыстық кодекс көзделген мақсатқа жеткізбейтіндігін ескеріп, 
заңның өзге салаларындағы ҚК-ке демеу көрсете алатын тетіктерді 
толыктырып іске қосып, жезөкшеліктің және оған тікелей байланысты 
қылмыстардың алдын алу шараларын дайындау жөніндегі байыптауын да 
ортаға салады.

Қорғауға үсынылатын негізгі түжырымдар:
1. ҚК-тің 271-бабында карастырылған қылмыстын заты - притондарды 

үш топқа бөліп жүйелеген жаңа тармақ енгізу. Бірінші топка көпшілік 
мекен-жайлары: жоғары класты мейманхана, демалыс үйлерін, екіншісіне 
түрғын-жайлар: үйлер, жатақхана бөлмелері т.б., үшіншісіне жекеленген 
нысандар: күзет үйлері мен автокелік салондарын т.б. жатқызу. Оларды 
үйымдастырушылар мен үстаушылардың қылмыстарын мектепке дейінгі 
мекемелер, түрлі дәрежедегі оқу орындары, әскери горнизондар, дін 
орындары, шетел елшіліктері мекен-жайлары жанында притон үйымдастыру 
немесе үстаудың коғамдық қауіптілігі зор екендігін ескере отырып, түрлі 
дәрежеге жіктеп, ҚК-тің 271-бабында қылмыс субъектілеріне тиісті 
кылмыстык-күкықтық жауаптылық белгілейтін жаңа тармақ енгізу.

2. Жеңгетайлық кылмысының қүрамын ҚК-тің 271-бабынан (притон
дар үйымдастыру немесе үстау және жеңгетайлык) алып, ҚК-ке оны жеке 
саралайтын үш тармақтан түратын жаңа бап енгізу. Жеңгетайлык кылмы- 
сының жоғарыдағы үсыныста көрсетілген притондардың үш тобының 
қайсысымен байланыста екендігіне карай жеңгетайларды үш топқа жіктеп, 
әрқайсына түрлі қылмыстык жауаптылык белгілеу.

3. ҚК-тің 270-бабына туған қызын я асырап алған немесе камкорлы- 
ғына алған қыздарын жезөкшелікке тартқан ата-аналарға жеке қылмыстық 
жауаптылык белгілейтін жаңа тармак енгізу.

4. ҚК-тің 270-бабында (жезөкшелікпен айналысуға тарту) жөне 271- 
бабында (притондар уйымдастыру немесе үстау жене жеңгетайлық) қарас- 
тырылған қылмыстармен күресу тікелей міндеті болып табылатын білім 
беру, денсаулық сактау, қүқык корғау жөне коғамдық төртіпті сақтау 
салаларының маман қызметкерлері, егер сол қылмыс түрлерін өздері жасаса 
жэне басқа салалардағы жоғары лауазымды басшылар жасаса, олардың 
қылмыстарының коғамдык қауіптілігі өзге түлғалардікіне карағанда 
басымырақ екені ескеріліп, керсетілген баптарға кылмыс субьектілерін ең 
катал жауаптылыққа тартуды және олардың ішіндегі мамандарға белгілі бір 
мерзімге дейін өз кәсіптеріне байланысты салаларда кызмет істеуге жөне 
жеке отбасыларында балалар мен жасөспірімдерге қатысы бар, келісім 
аркылы жалдамалы қызмет істеуге (күтуші, тәрбиеші, үйде окытушы, 
дерігер, жаттықтырушы т.б.) тыйым салуды көздейтін жаңа тармақ енгізу.

5. ҚК-тің түсіндірмесіндегі 270-бапқа (жезекшелікке айналысуға 
тарту) берілген анықтаманы мынадай мөтінмен толыктыру: «Көрсетілген 
қылмыстың коғамдық қауіптілігі — коғамдағы адамгершілік бастауларын 
бүзу, халыктың (үлттың) ар-намысын аяқ асты ету болып табылады.
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Қылмыстың тікелей объектісі - коғамдық адамгершілік, халықтың (үлттың) 
ар-намысы, қосымша объектісі - адамның ар-намысы жөне денсаулығы 
болып табылады»

6. ҚК-тің түсіндірмесіндегі 271-баптың (жезекшелікпен айналысуға 
арналған притондар уйымдастыру немесе үстау жөне жеңгетайлық) 
анықтамасын мынадай толыктырылған мәтінмен беру: «Көрсетілген 
қылмыстың коғамдық қауіптілігі - коғамдык адамгершілікті өрескел бүзу, 
мемлекеттің халыкаралық беделіне нүқсан келтіру, өлеуметтік өмірде 
арамтамақтык түрмыс салтын калыптастыру болып табылады. Қылмыстың 
объектілері - коғамдық адамгершілік, мемлекеттің халықаралық беделі, 
қосымша объектісі - адамның асыл қасиеттері»

7. Жезекшелердің немесе лесбияндар мен гомосексуалдардың өз клиент- 
терімен я өріптестерімен мән-маңызы зор қоғамдық орындарда, көпшілік 
пайдаланатын орындарда жыныстык катынас жасау іс-эрекеттерінде 
қылмыстык күрамы бар деп тауып, ҚР ҚК-нің «хальіқтың денсаулығына 
жөне адамгершілікке карсы қылмыстар» аталатын тарауына аталған іс- 
әрекеттерге жаза түрлерін белгілейтін жаңа бап енгізу. Бүл бапта жыныстық 
немесе нәпсіқорлык сипатындағы басқа да қатынас түрлерін жасаушылар- 
дьщ жүбына, қүрамы одан кеп болса, бәріне бірдей аталған қылмыстарды 
жасаған орындарына қарай жауаптылықтың бірнеше түрін белгілеу. Мысалы, 
мемлекеттің атақ-даңқын үлықтайтын күрылыс және мүсіндеу енерлерінің 
аса күнды туындылары (мавзолейлер, мемлекеттің рәміздерін бейнелейтін 
ескерткіш-обелисктер, үлы адамдардың мүсіндері т.б), шетел елшіліктері 
мекен-жайлары, жалпы білім беретін орта мектептер жөне мектепке дейінгі 
тәрбие мекемелері, дін орындары мекен-жайлары жанында аталған іс- 
әрекеттерді жасаған айыптыларға қатал қылмыстык жаза белгілеу. 
Қоғамдық орындардағы (алаңдар, көшелер, жағажайлар, демалыс бақтары 
т.б) осындай іс-әрекеттерге орташа жаза, ал көпшілік пайдаланатын 
орындарда (түрғын жайлар немесе мекен-жайлар арасындағы жерлерде, 
подъездерде жыныстық қатынас жасау я нәпсіқүмарлық сипаттағы іс- 
өрекеттерге жеңілдеу кылмыстық жауапкершілік белгілеу.

8. ҚК-тің 270-бабы, 271-бабы және жетілдіре түсуді қажет ететін өзге де 
баптар бойынша қаралатын істерге кылмыстык жауаптылык белгілеуде 
қателеспей, әділ шешім қабылдау үшін басшылыкка алатын қылмыстық- 
қүқықтық ережелер және аталған баптар мен басқа да баптардың толық 
күшінде жүмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі заңға тәуелді қосымша заң 
актілерін дайындап, колданыска енгізу.

Зерттеу жүмысынык әдістемелік негізі. Қолға алынған зерттеу 
жүмысының такырыбын (жезөкшелікпен айналысуға тартқаны жэне осы іс- 
өрекеттерге арналған притондар үйымдастырғаны немесе үстағаны үшін 
қылмыстық жауаптылык) жан-жакты ашып, мүмкіндігінше ауқымды 
көлемде игеру мақсатында түрлі өдістер негізге алынды. Такырыпты зерттеу 
барысында тарихи талдау, салыстырмалы қүкықтану, жүйелі күрылымдык, 
талдау өдістері кеңінен қолданылды. Жезекшелікпен айналысуға тарту (270- 
бап), жезекшелікпен айналысуға арналған притондар үйымдастьфу немесе
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үстау және жеңгетайлық (271-бап) қылмыстарының, сондай-ак, соз ауруын 
жүктыру (115-бап), адамдарды пайдалану үшін азғырып кендіру (128-бап), 
көмелетке толмаған адамды қоғамға карсы іс-өрекеттер жасауға тарту (132- 
бап), порнографиялық материалдарды немесе заттарды заңсыз тарату (273- 
бап) қылмыстарының криминологиялық аспектілерін зертгеуде статисти- 
калық жөне нақты әлеуметтік әдістерге (сүхбаттасу, сауалнама жүргізу, 
2000-2003 жылдардағы 106 қылмыстық істің материалдарымен танысу) 
жүгіну орын алды.

Зерттеу жүмысыныц деректік негізін Павлодар облыстык ішкі істер 
және денсаулық сақтау департаменттерінің мәліметтері, республиканың ішкі 
істер және денсаулык сактау министрліктерінің, дүниежүзілік денсаулық 
сактау үйымының акпараттары қүрады. Бүл деректер зерттеу жүмысы 
мөтініндегі кестелерден көрініс тапты. Зерттеу жүмысында заң ғылы- 
мындағы ережелер, қағидалар, түсініктермен қатар экономика, философия, 
социология, психология, медицина, педагогика, этнография, тарих ғылым- 
дары жөне мэдениет пен дін салаларындағы жезөкшелік я зинақорлык 
жөніндегі байыптаулар мен түжырымдар назарға алынды. А.Н.Ағыбаев, 
М.С.Нәрікбаев, Е.І.Қайыржанов, Б.Ж. Жүнісов, Н.М.Әбдіров, К.Ш.Курманов, 
Л.Ч.Сыдыкова, З.О.Ашитов, АА. Исаев, Қ.Ә.Бегалиев тәрізді заң ғылымы 
саласы ғалымдарының еңбектеріндегі, сондай-ак күкықтык арнайы еде- 
биеттердегі, түрлі мерзімді баспасөз өнімдеріндегі деректер мен 
мәліметтер пайдаланылды.

Зерттеу жүмысыныц практикалық қүндылығы мен теориялык 
мақыздылығы.

- Қүкык корғау және коғамдык тәртіпті сактау органдары қызметкер- 
лерінің жезөкшелікке тарту, жезөкшелікпен айналысуға арналган притондар 
үйымдастыру немесе үстау және жеңгетайлық кылмыс түрлерін аныктап, 
саралауда жөне ҚК-те аталған қылмыс түрлеріне жауаптылык белгіленген 
баптарды жетілдіре түсу, олардың қатарын жаңа баптармен толыктыру 
бағытындағы істерде қажеттіліктерді етей алады.

- Жоғары, орта арнаулы, жалпы білім беретін оқу орындарында тәрбие 
сағаттарын өткізуге тиімді.

- Жоғары оқу орындарынын заң факульттерінде қылмыстык күкык және 
криминология пөндері бойынша өдістемелік және оқулық күралдары ретінде 
кажеттілігі бар.

- Жезөкшелікке байланысты қылмыстары үшін бас бостандықтарынан 
айрылған өйелдердің мерзімді жазасын өтеу орындарында да қажетке 
жарайды.

- Қүқық корғау және қоғамдык тертіпті қорғау кызметкерлерінің 
жезөкшелермен, сондай-ақ жезекшелікке бейім бойжеткендермен тербие 
шараларын жүргізу барысында да пайдалануға тиімді.

- Жезөкшелікпен күрес жүргізуді, жезөкшелерді жеңіл жүріске бейім 
әйелдерді имандылық пен адамгершілік жолына түсіруді көздеген қоғамдық 
және діни үйымдардың сол бағыттағы жүмысының нәтижелі болуына 
септігін тигізеді.
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Зерттеу нәтижелерінін сыннан өтуі. Зерттеу жүмысы біркатар жоға- 
ры оқу орындары мен қүқык қорғау саласы мекемелерінде танқыланды. 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер академиясында (Алматы) 2002 жылы 
өткен «Қазіргі кезеңдегі қылмыспен күрестің өзекті меселелері» халықара- 
лык ғылыми-тәжірибелік конференцияда «Жезөкшелікке -  тарихи көз- 
қарас» атты ғылыми зерттеу жүмысы заңгер мамандардың талқылауына 
үсынылды.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің эконо
мика және қүқық институты 2003 жылы үйымдастырған «Адам қүкықтары 
мен бостандығын сақтау - когамды демократияландыру негізі» тақыры- 
бында еткен конференцияда «Медениет саласындағы адам қүқығы; әйел- 
дер қүқығы; гендерлік теңдік проблемалары; әлемдік төжірибе; үлттық әдет- 
ғүрып жөне өйелдер қүқығы; Еуропа жэне Орта Азия әйелдер қүқығы; 
жезөкшелік - қоғам проблемасы ма немесе еңбек бостандығы ма?» деген 
тақырыпта ғылыми жүмыс талқыланды. Ғылым академиясында 2003 жылы 
өткен «Орта Азия аймағындағы мемлекеттерде егемендіктің орнау мөселе- 
лері» атты жас ғалымдардың халықаралык ғылыми-төжірибелік конфе- 
ренциясында «Жезөкшелік - көлеңкелі бизнестің бір түрі» атты ғылыми 
жүмысы талқылауға үсынылды. Солтүстік Қазакстан заң институтында 
(Павлодар) 2003 жылы өткен «Қүкықтык мемлекет теория жэне практика 
проблемалары» атты жоғары оқу орындары арасындағы ғылыми- 
практикалық конференцияда «Қоғамдық адамгершілікке карсы қылмыстар 
аясындағы қылмыстык заңнама мөселелері» аталатын ғылыми жүмысы 
талқыланды. Сонымен қатар, диссертациялық зерттеудегі басты қағида- 
лары автордың жарык, көрген «Жезекшелік - қоғамға жат, кауіпті күбылыс» 
атты монографиясында (Павлодар, «ЭКО» ҒӨФ. 2003ж.) және мерзімді 
баспасөз беттеріндегі жарияланьшдарында ғылыми көпшіліктін назарына 
үсынылды (мақалалар тізімін караңыз).

Зерттеу жүмысыньщ қүрылымы мен көлемі. Жүмыстың қүрылымы 
зерттеудін негізгі мақсаты мен міндеттеріне сай келеді. Зерттеу жүмысы 
кіріспеден, 3 тараудан, корытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен 
және қосымшадан түрады, келемі - 150 бет.

ЖҮМЫСТЫҢ МАЗМҮНЫ

Кіріспеде колға алынған тақырыптың өзектілігі, зерттеу жүмысының 
жаңалығы, теориялық жөне практикалық маңыздылығы дәлелденген, 
зерттеудің мақсаты мен міндеті, нысаны, заты, әдістемесі мен өдісі, сондай- 
ак корғауға үсынылған түжырымдар түйінделіп керсетілген.

Зерттеу жүмысының «Жезөкшелік қүбылысына тарихи-қүқықтық 
шолу» аталатын бірінші тарауынын «Жезөкшеліктің мәні және 
қылмыстык күкық бойынша түсінігі» атты бірінші тараушасында осы 
үғымның түрлі тарихи кезендердегі мөніне шолу жасалған.

Жезөкшелік -адамзат дамуының алғашкы кезеңінен бастап, күні бүгінге 
дейін жасап келе жатқан аса күрделі әлеуметтік қүбылыс. Әр қилы тарихи
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кезеңдегі әр халықтың өзіне төн әлеуметтік-экономикалық түрмысы, 
шаруашылығы, түрмыс салты, этномәдениеті, әдет-ғүрпы, жөн-жобалары, 
этнопсихологиясы, діни, қоғамдық санасы мен моралі, мемлекеттік заңдары 
мен мемлекеттілігінің қоғамдық-саяси құрылысы ерекшеліктеріне қарай 
жезекшелік күбылысының сипаты және таралу көлемі әр түрлі болды. Әрбір 
тарихи кезеңде коғамдық сананың белгілі бір дөрежеде өзгеруіне орай, 
жезөкшелік көсібінің мәні мен түр-сипаты да өзгеріске үшырап отырды. 
Жезөкшелік қандай да бір қоғамда үстемдік еткен дін, мораль, идеология 
және заң талаптарына сай зерделеніп, я калыпты қүбылыс немесе заңды іс- 
әрекет, я моральға жат күбылыс немесе қылмыстық іс-өрекет ретінде 
танылды. Осыған орай, жезөкшелік түсінігіне жағымды я жағымсыз 
сипаттағы түрлі анықтамалар берілді. Жезөкшеліктің ең көне анықтамасында 
өйелдің көпшілікке берілуі, клиенттердің жеке бастарына талғаусыздықпен 
қарауы және оларды жиі ауыстыруы, қызметі үшін сыйақы алуы 
жезөкшеліктін, басты белгілері деп саналды. Римдіктер жезөкше, яғни 
«prostasai» сөзін өз денелерін сату үшін бордельдерде түратын әйелдерге бай
ланысты қолданған. Римдіктердің «prostare» сөзі жүрт алдында сатылу деген 
мағынаны білдірсе, «prostibutum» зат есімі «сатылатын қыз», «проститутка»- 
яғни жезөкше деген үғымға ие. Сондай-ақ, римдіктер жезөкшелік лен 
жезөкше үғымдарына түрлі анықтамалар берді. Дегенмен, қазіргі біздің 
қоғамымызда орын алған жезөкшелік пен ежелгі дәуірлердегі жезөкшелік- 
тің сыр-сипаттарында едэуір айырмашылық бар.

«Қоғам және жезөкшелік» аталатын екінші тараушасында бүл 
қоғамдық қүбылыстың көне замандардан бастап, қазіргі кезеңге дейінгі 
тарихына шолу жасальіп, жезекшеліктің түрлері мен жезөкшелердің 
топтарына сипаттама беріледі. Ал «Заң және жезөкшелік» атты үшінші 
тараушасында көне замандардағы қоғамдардан бері біздің қоғамымызға 
дейін жезөкшелікке заңның қандай түрлері қолданғандығы баяндалады. 
«Қазақ қоғамындағы өмір салты, әдет-ғүрып заңдары және жезөкшелік» 
аталатын төртінші тараушада қазақтардың өлеуметтік өміріне бүрын 
жезөкшелік қүбылысының енуіне тосқауыл болған факторлар айқын 
көрсетілген. Бүл мэселе де ғылыми түрғыдан алғашқы рет зерделеніп 
отыр.

Зерттеу еңбегінің «Қазіргі замандағы жезөкшелік» аталатын екінші 
тарауында қазіргі кездегі жезөкшелікті тудырушы факторлар, жез- 
окшелердің түрлері және олардың қоғамдық қауіптілігі, сондай-ақ жезөкше- 
лікке байланысты қылмыс түрлері сараланып, ғылыми негізде дәлелденген. 
Жезөкшелікке байланысты қылмыстардың қоғамымызда орын алу себептері 
мен олардың қозғаушы күштеріне, сондай-ақ осы қылмыстар мен оларды 
жасаушы қылмыскерлердің өзіндік ерекшеліктеріне қылмыстық-күқықтық 
және криминологиялық түрғыдан талдау жасалды.

Қазіргі кезеңде жүмыс саудасымен айналысушы дүние жүзіндегі 
қылмысты топтар адамдары қүлдыққа салудың түрлі тетіктерін жетілдіріп, 
пайдалануда. Адамдарды саудаға салу соңғы он жылдықта қарқын алды жөне 
бүл кезде элемдегі ірі жасырын бизнестің бір түрі болып табылады.
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Халықаралық қылмыскерлер күрамы бүл саладан жыл сайын АҚШ 
валютасымен есептегенде 7 миллиард доллар кіріс келтіреді. Бүл сома негізгі 
түтыну тауарларының дүниежүзілік саудасынан түсетін табыс мөлшерімен 
бірдей. БҮҮ-ның деректеріне қарағанда, отбасын қүрып, ана болар жастағы 
4 миллион қыздар үйымдасқан қылмыскерлердің қүрығына түсіп, елінен 
безіп қаңғып кеткен. Осы абыройлы үйым күжаттарында бүл бейбактарға 
«21 ғасырдың күлдары» деген ресми атак та берілген.

Шетелдік «бестселлер» «Панорама» деген журналдың жазуына кара- 
ганда, ірі тауарлардың басым көпшілігі кешегі кеңестік елдер мен Шығыс 
Еуропадан екен. Қазір жат жүрттықтарға туристік кеңселердің «жеңгетай- 
лық» етіп жатқаны жасырын емес. БҮҮ-нын Венадағы окілі Майкл 
Рпатцердің айтуынша, «қүл» сатқан туристік мекемелер қыруар қаржыга 
карық болған. Бір жыл ішінде 500-ге дейін кыз-келіншектерді сатып, 
рекордтық көрсеткішке жеткен польшалық әріптесін бәсекелестері жалдама- 
лы жендеттердің колымен өлтірген.

Халықаралык көші-кон үйымының деректері бойынша, жыл сайын 
әлемде 700 мыңдай адам күлдыққа сатылады. ОБСЕ-нің мәліметтеріне 
Караганда, соңгы екі-үш жылда Қазакстан азаматтары да жүмыс саудасының 
қүрбандарына жиі айнала бастаған. Осы жылдары 5000 казакстандык 
жүмысқа жөне нәпсікүмарлық максатта пайдалану үшін шетелдерге 
шыгарылган. Оның үстіне, біздің республикамыз аркылы ортаазиялық 
республикалардан, Ауғаныстаннан, Шри-Ланкадан Батыс Еуропаға 
адамдарды тасымалдау ici жүзеге асуда.

Қылмыскерлер «тірі тауарларды» Қазақстан арқылы өткізу үшін 
шамамен 3000-дай АҚШ долларын төлейді. Ал қазақстандық заңнамада 
өзірше жүмыс саудасын үйымдастырушыларына ешқандай жаза түрі 
карастырылмаған. Демек, халықаралық және жергілікті қылмыстык топтар 
оздерін Қазакстанда еркін сезінеді.

Адамдарды сату немесе траффик (халыкаралық қылмыстық 
үйымдардьщ адамдарды жүмысқа не нәпсіқорлык максатта пайдалану үшін 
орын ауыстыруын осылай атайды) проблемаларына өлемдік қауымдас- 
тықтың барлығы аландауда. Жезөкшелер ғана траффиктің қүрбандары 
болады деп ойлаушылардың пікірі қисынсыз. Халықаралык көші-қон 
үйымының мәліметіне карағанда, ондай қүрбандардьщ 80%-і әйелдер, 
олардың 10 %-і гана нвпсікорлык қызмет керсетуге саналы түрде өздері 
келіскен. Ал қалған 70%-і шетелдерге кылмыскерлердің жоғары еңбекақы 
төленетін қызметпен камтамасыз ету туралы сөздеріне сеніп, алдамшы 
үміттің жетегімен барған. Соңғы 10 жылда 5 мыңнан 70 мыңға дейін 
казакстандык әйелдер ішкі және сырткы адам саудасының күрбандары 
болған.

Алматыдагы күкықтық мәселелер және жобалау женіндегі ОБСЕ Орта- 
лығының дерегіне қарағанда, республикада 70-тей қылмыстык топ адамдар- 
ды тасымалдаумен шүғылданады. Бүл топтарға Қазақстанньщ ғана емес, 
корші республикалар Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Украина, сондай-ақ 
шетелдер - Германия, Түркия, Біріккен араб өмірлігі азаматтары да
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тартылған. Кейбір топтар туристік фирмалар, неке немесе жүмысқа жалдау 
агенттігін ресми түрде ашып алып, әрекет етуде. Кейбір мөліметтерге 
қарағанда, жыл сайын республикадан шамасы 700-дей қыз шетелдерге, 
негізінен Біріккен араб өмірлігіне өкетілетін көрінеді. Осы көсіптің 
жырындылары қай елге қайсы үлттың кыздары етімді екенін зерттеп 
қойған көрінеді. Сол себепті Балтық жағалауының қыздары Скандинавия 
еліне, қазақ, қырғыз, езбек қыздары араб, түрік елдеріне сатылған. Неміс, 
еврей жөне Оңтүстік африкалық халықтар арасында орыс қыздары да өтімді 
корінеді. Жуырда Кыргызстан ақпараты 200 қырғыз кызы Біріккен араб 
емірліктерінен елге қайта алмай, зардап шегуде деп хабарлады.

Қазак қыздарының «Мисс Азия», «Мисс Еуропа» конкурстарына 
қатысуларына аскан жомарттықпен... демеушілік көрсететін де, көзге түскен 
ажарлы кыздарды ақшамен арбап, «жанды тауарға» айналдыратын да 
шетелдіктер болып отыр. Осындай тәлкекке үшырағандардың тағдырларына 
біршама елдер алаңдаушылық білдіруде. БҮҮ-ның үндеуіне үн қосып, Ресей 
Федерациясы шүғыл әрекетке кірісті. Өткен 2001 жылы Мәскеуде «ТМД 
елдерінен нәпсі саудасы үшін шетелге өкетілген әйелдер ділгірліктері» деген 
үлкен мәслихат өтті. Мысалы, 2000 жылдың 4-токсанында Павлодар 
қаласында ондаған жеңгетайлар үсталынып, оларға түрлі жауаптылық 
белгіленсе, притон үстағаны үшін осы каланың бір түрғыны ғана 3 жылға 
бас бостандығынан айыруға жазаланған. 2002 жылы Тараз қаласындағы 
«Тонус» спорт-сауықтыру кешенінде 7 «түнгі көбелек» қолға түсіп, бәрінің 
есірткі заттарын кабылдағаны аныкталған. «ЛАФ» ЖШС-нің сауна- 
мейманхана кешенінде де осындай жағдай орын алған. Оныи үстіне «түнгі 
көбелектердің» соз, мерез төрізді жүқпалы ауруларға үшырағандығы да 
аныкталған. ҚР-нын Қылмыстық кодексінің 271-бабының 1-тарауы 
бойынша аталған нысандардын өкімшіліктері үстінен қылмысты іс қозғалды. 
Мүндай «шулы» қылмысты істерді ашу республика көлемінде сирек жүзеге 
асады Демек, притон үйымдастырушылар мен үстаушылар жезокшеліктің 
өрбуіне өзгелерден гөрі үлкен үлес қосып, одан түскен кірістің қомақты 
болігіне ие болса да, көп жағдайда қылмыстық жазалауға үрынбайды. Осы 
себепті, притон уйымдастыру мен үстау қылмысының қоғамдық кауіптілігі 
жеңгетайлық қылмысына қарағанда қауіптірек.

Ал жеңгетайлар жезөкшелер жөне клиенттермен үнемі байланысқа 
түседі. Жезекшелердің денелерін саудаға салуда делдалдық қызмет 
аткарады. Бүларды сексбизнес я коммерциялық секс саласынын «кара 
жүмысшылары» деп есептеуге болады. Жеңгетайлар өрдайым кауіп-қатер 
үстінде өрекет етеді. Қүкык қорғау органдары қызметкерлерінің қолына ең 
алдымен түсетіндер де солар. Бүларды қылмыс үстінде үстап, айыптарын 
мойнына қою киын емес. Мысалы, Алматы қаласында 1997-2001 жылдары 
аралығында 200-дей жеңгетай үсталынған. Павлодар облыстық ІІБ 
қызметкерлері 2000 жылы ондаған жеңгетайлықпен айналысушыларды 
үстап, істерін сотқа тапсырды.

Зерттеу жүмысының Қылмыстық кодекстің 270-271-баптарында 
қарастырылған қылмыстар күрамына қүкыктык талдау аталатын
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үшінші тарауы үш тараушадан: 1. Жезөкшелікпен айналысуға тарту, 2. 
Жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар уйымдастыру немесе устау 
жөне жеңгетайлық 3. Жезөкшелікке байланысты қылмыстармен күресудің 
қылмыстық-күқықтық жөне криминологиялық проблемалары атты 
тараушалардан түрады.

Бүл тарауда жезекшелікпен айналысуға тарту күрамдарына талдау 
жасалып, қылмыстьщ обьектісі мен субьектісі, қылмыстың обьективтік және 
субьективтік жақтары ашып корсетілген. Сондай-ақ жезөкшелікпен 
айналысуға арналған притондар уйымдастыру немесе устау жене 
жеңгетайлық күрамына да жан-жақты талдау жасалған.

Қылмыстың негізгі тікелей объектісі қоғамдык адамгершілік, ал қосым- 
ша тікелей объектісі адамның денсаулығы, ар-намысы жөне еміріне қол 
сүғылмайтындығы немесе меншігі болып табылады. Жезокшелікке тартудың 
объективтік жағы (Қылмыстық кодекстің 270-бабы) ақшалай ақы төлеу 
немесе басқа нысанда заттай, киім-кешек, болмаса түрлі қүндылықтар 
арқылы жүзеге асырылады. Жыныстық қатынас жасағанға дейін ақы телеу 
жонінде алдын ала келісім орын алады. Бүл қылмыс түрінің баска да 
белгілері бар.

Жезокшелік моральға жат қубылыс, Онымен айналысатындардың 
бәрінің іс-әрекеттері қылмыс қатарына жатпайды. Қылмыстық заңда 270- 
бабының диспозициясында жезөкшелікпен айналысуға тартқаны үшін ғана 
жауаптылық корсетілген. Осы қылмыстың объективтік жағының белгілері 
заңда: күш қолдану немесе куш колданбакшы болып қорқыту, тәуелді 
жағдайын пайдалану, бопсалау, мүлкін жою немесе бүлдіру арқылы не 
алдау жолымен жезәкшелікпен айналысуға тарту деп керсетілген.

Ал жезокшелікпен айналысуға арналған притондар уйымдастыру 
немесе устау жэне жеңгетайлықтың (271-бап) объективтік жағы осындай 
мақсатқа арналған орындар уйымдастыру немесе устау; сондай-ақ 
пайдакүнемдік мақсаттағы жеңгетайлық арқылы корініс табады.

Жезокшелікпен айналысуға арналған притондар уйымдастыру деп 
оларды қүруға арналған кез келген іс-әрекеттерді айтамыз. Бүған түрғын- 
жайды табу, оның иесімен шарт жасасу, осы жайларды жезөкшелікпен 
айналысуға жабдықтау, жезөкшелікпен айналысуға бейім клиенттерді табу, 
күзет және қауіпсіздік шараларын белгілеу жатады.

Талдау жасалып отырылған қылмыс формальдық күрамға жатады. Ол 
Қылмыстық кодекстің 271-бабының 1-тармағының диспозициясында 
көрсетілген әрекеттердің бірін істеген уақыттан бастап аяқталған деп 
танылады.

Жезекшелікпен айналысуға арналған притондар уйымдастыру немесе 
үстау және жеңгетайлық (271-бап) қылмысы субъективтік жағынан тікелей 
қасақаналықпен істеледі. Қылмыскер жезекшелікпен айналысуға арналған 
притондар үйымдастырғанын немесе үстағанын, соған пайдакүнемдік 
мақсатпен жасағанын сезеді, біледі жөне сондай әрекеттерді істеуді тілейді.

Қылмыс субъектісі 16- жасқа толған адам. Қылмыстық кодекстің 271- 
бабының 2-тармағында осы қылмыстың ауырлататын түрі: үйымдасқан
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топ, сондай-ақ притондар үйымдастырғаны немесе үстағаны, не жеңгетай- 
лық жасағаны, не жезөкшелікпен айналысуға тартқаны үшін бүрын 
сотталған адам жасаған дәл сол әрекет үшін жауаптылык белгіленген.

Жезөкшелікке байланысты кылмыс жасаушылар яғни жезөкшелікпен 
айналысуға арналған притондар үйымдастырушылар немесе үстаушылар 
сондай-ак женгетайлар осындай мақсатқа арналған түрғын жайларды 
табумен не оның иесімен шарт жасасумен айналысады жөне осы жайларды 
жезөкшелікпен айналысуға жабдықтау, клиенттерді табу, күзет кауіпсіздік 
шараларын жүзеге асырумен шүғылданады. Жезекшелікпен айналысуға 
пайдакүнемдік мақсатта жеңгетайлык жасау жөне жыныстык қатынас 
жасауға бейім адамдарды іздестіріп, оларды бір-бірімен кездестіру 
арқылы іске асырылады. Мүндай кылмыспен конак үйлердің, казинолардың 
қызметкерлері де айналысатыны белгілі. Ішінара көлік жүргізушілері де 
осындай кылмыспен шүғылданады. Жезөкшеліктің өрбуіне қолайлы жағдай 
тудыратын бірден-бір нысан - байланысқа түспей-ақ, сол орындарды мол 
табыс козіне айналдыруы мүмкін. Мүндай қылмыс субъектілері мейманхана, 
демалыс үйлері тәрізді копшілік мекемелерінің басшылық қүрамындағылар 
ғана емес, тікелей бірінші басшыньщ өзі болуы да ықтимал. Бүлардың 
басым көпшілігі алдын ала сақтық шараларын ойластырып, притонға 
айналдырылған болмеге жуымай, екінші түлғалар (өз кызметкерлері) 
арқылы одан түсетін еңбексіз табыстың қомақты бөлігін иеленіп отырады. 
Оларды жезөкшелер мен клиенттер де білмеуі мүмкін. Сондықтан, притон 
үйымдастырушылар мен үстаушыларды қылмыс үстінде қолға түсіру 
қиын. Ал копшілік орындардағы притондарда жезөкшелікті жүзеге асыру- 
шылар (мысалы, мейманхананың екімгері я қабат кезекшісі қылмыс үстінде 
үсталған күннін өзінде жауаптылықты оз мойындарына алады. Өйткені, олар 
үйымдасқан топқа қарағанда, жеке түлғаға белгіленген қылмыстық 
жауаптылык жеңілдеу екенін жаксы біледі. Олардын кейбірі ғана ете сирек 
жағдайда притон үйымдастырушының немесе үстаушының озінің тікелей 
бірінші басшысы екендігін күкық корғау органдары қызметкерлеріне тек 
мәжбүрлік салдарынан айтады. Мүндай жағдайдың өзінде, қылмыс 
субъектісінің қылмысын дөлелдеу өте қиын. Сондыктан, жеңгетайлыққа 
Караганда притондар үйымдастыру мен үстау кылмысының ашылу деңгейі 
өлдеқайда төмен. Жезекшелікке байланысты кылмыстар негізінен 
пайдакүнемдік мақсатта жасалады. Онымен айналысушылар негізінен әйел 
жыныстыларды жезокшелікке ерікті немесе еріксіз түрде тартып, 
сексбизнестен көл-көсір пайда табады. Жезөкшелікпен айналысуға 
мәжбүрлеу адамдарды қүлдыққа салумен де тығыз байланыста және 
қылмыстың бүл түрі халыкаралық сипат алды.

Жүмысты қорытындылай келе, жезокшелік пен оған қатысты 
қылмыстардың алдын алу үшін біз мынадай қүқықтык-үйымдастыру 
шараларын жүзеге асыру кажет деп білеміз:

1. Жезөкшелікпен және оған катысты қылмыстармен, сондай-ак жалпы 
адамгершілікке қарсы қылмыстармен күрес жүргізетін адамгершілік 
полициясын қүру.
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2. Жезөкшелермен жэне жезөкшелікке бейім өйелдермен төрбие 
жүмысын жүргізуді Қазақстан өйелдері қауымдастығы мен мүсылмандар 
әйелдері лигасы жөне республикадағы өзге де ресми діндердің осындай 
қүрылымдарынын қүзіретіне беру.

3. Сексбизнесте пайдалану максатында шетелдерге күш колдану я 
азғыру жолымен әкетілген немесе жезөкшелікпен пайда табуды көздеп жат 
мемлекеттерге өздері барып, қиын жағдайға тап болған әйелдерді елімізге 
қайтару, жезөкшелікпен ықтиярсыз айналысуға мөжбүр болғандарды 
анықтап, моральдық-психологиялық түрғыдан сауықтыру, өлеуметтік 
түрғыдан (мамандық алуларына, қызметке орналасуға, түрғын-жай 
табуларына т.б.) жәрдемдесу істерімен айналысу тікелей міндеті болып 
табылатын қоғамдық үйым күру.

4. Тәрбиесінде жас балалары бар жесір өйелдердердің және баласыз 
жесір әиелдердің де ерікті түрде әмеңгерлік некеге отыруын зандастыру өрі 
қолдау. Сондай-ак, еркектердің де балдыз алу ғүрпының ерікті түрін 
заңдастыру.

5. Врлердің екі әйел алуларына ресми рүксат беру.
6. Жетім жасөспірім қыздарға жөне жесір немесе жалғызбасты әйелдер- 

ге төрбиесінде жас балалардың бар-жоқтығына карай тиісті деңгейде мемле- 
кеттік қолдау көрсету (акшалай жәрдемакы тағайындау, түрлі жеңілдіктер 
белгілеу т.б)

7. Орта білім беру орындарында оқушыларға жыныстық тәрбие беруді 
арттыру жэне оларды жезокшелік, маскүнемдік, алкоголизм, нашақорлык 
жэне сол тәрізді есеңгірегегін дәрілік немесе баска күралдарды түтыну я 
шылым шегу секілді коғамдық кеселдерден сақтандыру мақсатында арнайы 
оқулықтар даярлап, оқу бағдарламасына енгізу.

Жезокшелікпен байланысты кылмыстарға жаза тағайындау мәселесі 
толық шешімін тапты деп айтуға болмайды. Себебі Қылмыстык кодексте 
бүл мәселені мейлінше әділ шешуге мүмкіндік беретін кейбір жайттар 
ескерілмеген. Мәселен, притондар жезөкшелікпен айналысуға қолайлығы 
жағынан біркелкі емес. Мүндай орындар жезөкшелікпен айналысуға арнайы 
жабдықталу немесе жабдықталмау сипатына жөне клиенттердің қандай 
тобына қызмет көрсетілетіндігіне қарай бірнеше түрге болінеді. Мысалы, 
жезокшелікпен айналысуға арнайы жабдықталған порнографиялық я 
эротикалық фильмдерді тамашалауга арналған видеосалоны, саунасы, буфеті, 
арнаулы қызметшілері: массаж жасаушылар, күзетшілер, көлік жүргізушілері 
бар түрғын жайлар және бишілер тобы стриптиз, сондай-ак нөпсіқүмарльік 
сипатындағы билерді орындайтын түнгі барлардың бөлмелері қалталы 
шетелдіктер мен жергілікті бай адамдарға кызмет корсетеді. Сондықтан, 
олардың қожайындарына, жезөкшелерге, кызметшілеріне түсетін кіріс 
мөлшері өте жоғары деңгейде. Осындай орындардан гөрі меншік үйлердің 
притондарға айналдырылған белмелерінің немесе жатақхана бөлмесінің 
жезөкшелікпен айналысуға колайлығы айтарлыктай төмен деңгейде. Ал 
оларға қарағанда жыныстық қатынас жасауға арнайы жабдыкталмаған күзет 
үйлері, автобус салондарының т.б. қолайлығы тіпті томен. Осы себепті,
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мүндай орындарда жезөкшелікпен айналысу қарқыны да, төлемақысы да өр 
түрлі деңгейде, демек қоғамдық қауіптілігі де өр түрлі дережеде. Бірақ, 
кылмыс субьектілеріне олардың кылмыс түрлерінің қоғамдық қауіптілігі әр 
түрлі деңгейде екендігі ескерілмей, бір келкі қылмыстық жауаптьшык 
белгіленген. Сондай-ақ, 271-бапта притондардың қандай аудандарға 
орналасқандығы да ескерілмеген, осы себепті түрлі кылмыс субьектілеріне 
бірдей кылмыстык-күкықтык жауаптьшық белгіленген. Бүл қылмыстық- 
қүкықтық жөне моральдық түрғыдан алғанда еділдік емес. Айталык, 
мектепке дейінгі балалар мекемелері, түрлі деңгейдегі оку орындары, діни 
орындар, өскери горнизондар, шетел елшіліктері мекен-жайларынын 
жанында жөне елді мекендердің елеусіз түкпірлерінде жезөкшелікпен 
айналысуға арналған притондар үйымдастыру немесе үстау қылмыстары 
күрамының қоғамдық қауіптілігі бір келкі емес. Ескерерлік бір жайт: АҚШ- 
та жезокшелікке ресми түрде рүксат етілген штаттардың озінде өскери 
горнизондардың маңында зинақорлар үйлерін үстауға жол берілмейді. 
Мүндай жағдайдың орын алмауына тіпті БҮҮ-да жауапкершілікпен қарап, 
1991 жылы Балкандағы НАТО карулы күштеріне қызмет көрсететін 
бордельдерді жабуга шешім шығарған.

ҚК-тің 271-бабында 3 түрлі қылмыс жеке сараланбай, тең дөрежедегі 
қылмыстар ретінде карастырылғандықтан, өзгертуді қажет ететін басқа да 
түстары бар. Айталык, притондар үйымдастырушылар немесе үстаушылар 
және жеңгетайлардын қылмыс күрамында пайдакүнемдік мақсатында 
жезокшелікті орбіту тәрізді ортақ белгілері болғанымен, сол мақсатка 
жетудің әдістері болек және коғамдық кауіптілігі деңгейлері де әр 
түрлі. Жезөкшеліктің орбуіне қолайлы жағдай тудыратын бірден бір 
нысан -  притондарды үйымдастырушылар немесе үстаушылар клиенттермен 
байланыска түспей-ақ, сол орындарды мол табыс козіне айналдыруы мүмкін. 
Ал жеңгегайлар жезөкшелер жене клиенттермен үнемі байланысқа түсетін- 
діктен, өрдайым кауіп-қатер үстінде әрекет етеді. Бүларды қылмыс үстінде 
үстап, айыптарын мойнына кою қиын емес.

Жеңгетайлардың іс-әрекеттерінің пәрменділігі мен нәтижелігі притон
дар санымен тығыз байланысты. Қордалардың азды-коптігіне қарай олардың 
«жүмыс» қарқыны я күшейіп, я төмендеп отырады. Притондарда бүрын 
болған клиенттер жеңгетайлардың қызметін қажетсінбейді. Демек, 
жеңгетайлык кылмысы притон уйымдастыру немесе үстау қылмыстарына 
тәуелді және олардай түрақтылық сипатына ие емес. Ендеше, қылмыстың 
осы екі түрі жезөкшелікке байланысты әрі мақсаттары бір болса да, едістері 
бөлек, коғамдык қауіптілігі де екі түрлі деңгейде, кылмыс субъектілеріне 
келтірер кіріс мөлшері де айтарлықтай айырмашылықтары бар. Жеңгетайлык 
қылмысынын қүрамы туындау себептерінің негіздері және қоғамдық 
кауіптілігі дөрежелері әр түрлі күқык бүзушылықтан түрады. Ал, ҚК-тің 271- 
бабында жезокшелікпен айналысуға арналған притондар уйымдастыру 
немесе үстау және жеңгетайлық қылмыстың бір түрі ретінде қарастырылып, 
кылмыс субъектілеріне бір келкі қылмыстық жауаптылык белгіленген. Бүл 
қылмыстық-күкыктық және моральдык түрғыдан Караганда әділдік емес.
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Жоғарыда көрсетілген жайттарды ескере отырып, заңнамаға тиісті 
толықтырулар мен өзгерістер енгізу кажет. Біз бұлардың мынадай жоба 
нүсқаларын үсынамыз:

1. ҚК-тің 271-бабында притондардың қандай топқа жататындығымен 
бірге олардың кандай аудандарға орналасқандығы да ескеріліп, мүндай 
қылмыс түрлеріне тиісті жауаптылык белгіленген жаңа үсыныс енгізу. Сол 
бапта қылмыс субьектілерінің притондардың қандай түрін үйымдастыруына 
немесе үстауына қарай, оларға кылмыстық жауаптылыктың ауыр немесе 
орташа, не жеңіл түрлерін белгілеу; Қылмыстық кодекстің түсіндірмесінде 
притондардың түрлерін жіктеп, жүйелеген анықтама беру. Жезөкшелікпен 
айналысуға арналған притондарды олар орналасқан орындардың негізгі 
мақсаты қандай екендігін ескере отырып, мынадай үш тармаққа бөліп, 
жүйелеуді үсынамыз:

1-тармақ. Көпшілік пайдаланатын орындар: мейманхана, монша, 
ресторан, кафе, казино, бар, түнгі ойын-сауық орны, демалыс үйі, емдеу- 
сауықтыру мекемесі, сауда орындары (базар, кешенді дүкен т.б.) автовокзал, 
теміржол мен өзен вокзалдары. т.б.

2-тармақ. Жекелеген отбасына я жеке адамға арналған түрғын жайлар: 
үйлер, пөтерлер, жатакхана белмелері. т.б.

3-тармақ. Жезөкшелікпен айналысуға жабдықталмаған орындар: 
автоколіктердің салондары, күзет үйлеріт.б.

2. Притон үйымдастыру немесе үстаудың және жеңгетайлықтың 
қылмыс қүрамындағы жоғарыда көрсетілген өзіндік ерекшеліктерін ескеріп, 
жеңгетайлықты ҚК-тің 271-бабынан алып, оны қарастыратын жаңа бап 
дайындау. Қылмыстың бүл түріне белгіленген жауаптылык притон 
үйымдастырушылық немесе үстаушылык қылмыстарына белгіленген жазаға 
қарағанда жеңілірек болуы керек. Дегенмен, жеңгетайлық қылмысының 
қүрамы әр түрлі болатындығына қарай жеңгетайлар да бірнеше жікке 
бөлінетіндігі ескеріліп, жаңа бап олардың әр қайсына тиісті жауаптылык 
белгіленген бірнеше тармаққа бөлінуге тиіс.

Жеңгетайлардың еңбексіз табыс табуларына мүмкіндік беретін 
орындарының қандай екендіктеріне байланысты, оларды мынадай үш 
тармаққа жіктеп қарауды үсынамыз:

1-тармақ. Интурист мейманханаларындағы т.с.с. притондарда валюта- 
лық жезөкшелерді клиенттермен қамтамасыз ететіндер.

2-тармақ. Орта дәрежедегі көпшілікке қызмет көрсету мекемелеріндегі 
және түрғын жайлардағы притондарда жезөкшелерді клиенттермен 
қамтамасыз ететіндер.

3-тармақ. Жезөкшелікпен айналысуға арнайы жабдықталмаған орындар: 
автокөлік салоны, күзет үйіндегі т.с.с. притондарда жезөкшелерді 
клиенттермен қамтамасыз ететіндер немесе белгіленген түракты орындары 
жок жезөкшелер мен клиенттердің кездесуін үйымдастырушылар.

3. Жоғарыда көрсетілгендей, ата-аналардың туған қыздарын немесе 
асырап алған я қамқорлығына алған қыздарын жезөкшелікке тартуы және 
оларға жеңгетайлық жасауы қылмыстарының қоғамдық қауіптілігі өзге
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түлғалардың осы тектес қылмыстарына қарағанда басымырақ екенін ескеріп, 
ҚК-тің 270-бабына (жезөкшелікке тарту) жөне 271-бабына (притондар 
уйымдастыру немесе ұстау жөне жеңгетайлык) тиісті жауаптылык 
белгілейтін жеке курам енгізу. Егер ҚК-ке жеңгетайлык жөніндегі бап енгізу 
туралы біздің усынысымыз қабылданып, заннамада көрініс тапса, ата-аналар 
жеңгетайлыгына қылмыстық жауаптылык осы бапта белгіленуі керек деп 
білеміз.

4. Жезекшелікке тарту және жеңгетайлық көрсету қылмыстарымен 
күресу тікелей міндеті болып табылғанымен, өздерінің кәсіби кызметтеріне 
муқтаж адамдардың тәуелді жағдайын пайдаланып, кылмыстың осы түрлерін 
оздері жасаған білім беру, денсаулык сақтау, қүкык корғау жөне коғамдық 
тәртіпті корғау салалары мамандары қылмыстарының қоғамдық қауіптілігі 
айрыкша екенін ескере отырып, ҚК-тің 270-бабы жэне 271-бабына жеке 
жаңа тармак енгізу. Дәлірек айтқанда, мундай қылмыс турлерін ҚК-тің 
270-бабында (жезөкшелікпен айналысуға тарту) және 271-бабында 
(притондар уйымдастыру немесе устау жөне жеңгетайлық) жеке саралайтын 
өрі кылмыс субьектілеріне өзгелерге карағанда каталырак қылмыстық 
жауаптылык белгілейтін жаңа тармактар енгізуді усынамыз. Сондай-ак, 
мундай тармактарда жоғарыда корсетілген мамандык иелерінің өз 
кәсіптеріне байланысты салаларда кызмет істеуге жэне жеке отбасыларында 
келісім аркылы қыз балалар мен жасоспірім кыздарға катысты жалдамалы 
қызмет істеуге (күтуші, тәрбиеші, үйде оқытушы, жаттықтырушы т.б.) 
белгілі бір мерзімге дейін тыйым салу шаралары да қамтылуы кажет деп 
санаймыз.

Жоғары лауазымды басшылардың аталған қылмыс түрлерін жасауы 
соңғы кезеңде оте кен көлемде тарағанын жөне олардың қол астында 
істейтін, қызмет жағдайлары бойынша тәуелді қыз-келіншектердің мүндай 
кылмыс түрлерінен мүлде корғансыз екендігін ескеріп, жоғарыда көрсетілген 
баптарға тиісті тармак енгізу.

5. Жоғарыда корсетілген жайттарды ескеріп, ҚК-тің 270-бабының 
(жезөкшелікпен айналысуға тарту) түсіндірмесін мынадай мөтінмен 
толықтыру: «Көрсетілген кылмыстың коғамдык қауіптілігі - қогамдағы 
адамгершілік бастауларын бүзу, халықтың (үлттың) ар-намысын аяқ асты 
ету болып табылады. Қылмыстың объектілері - коғамдык адамгершілік, 
халықтың (үлттың) ар-намысы, косымша объектілері - адамның ар-намысы 
жөне денсаулығы болып табылады»

6. 271-баптың (жезокшелікпен айналысуға арналған притондар 
уйымдастыру немесе үстау жөне жеңгетайлық) түсіндірмесін мынадай 
толықтырылған мөтінмен беру «Корсетілген кылмыстың коғамдык кауіп- 
тілігі - қогамдық адамгершілікті орескел бүзу, мемлекеттің халыкаралық 
беделіне нүксан келтіру, әлеуметтік өмірде арамтамақтык түрмыс салтын 
калыптастыру. Қьілмыстың негізгі тікелей объектілері - коғамдық адамгер- 
шілік, мемлекеттің халыкаралык беделі, қосымша объектісі - адамның асыл 
қасиеттері, әлеуметтік омірдегі қалыпты түрмыс-салты болып табылады»

7. Жезөкшеліктің жоғарыда көрсетілген күкык бүзушылық белгілерін
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ескеріп, ҚК-ке «Қоғамдык орындарда, қоғамдық көліктерде, кепшілік 
пайдаланатын орындарда жыныстык катынасқа түсу» деп аталатын жаңа бап 
енгізу. ҚК-тің түсіндірмесінде бүл кылмыс түрі туралы тиісті түсіндірме 
берілуі керек. Түсіндірме мөтінінің мынадай жобасын үсынамыз: «Аталған 
кылмыс түріне оның қай жерде (орында) жүзеге асырылғандығына жөне 
айыпкерлердің санына карай (тиісті) кылмыстык жауаптылык белгіленеді. 
Жыныстық қатынаска оның кез келген түрі (еркек пен ейелдің, еркек пен 
еркектің (гомосексуалдық) әйел мен өйелдің (лесбияндық) жыныстык 
қатынасы) жатады. Жыныстык катынас екі адамның немесе бірнеше адам- 
ның өз ықтиярларымен, өзара келісімдерімен жүзеге асырылады. Жыныстык 
белгілерінің бірдейлігі немесе өр түрлігіне қарамай екі адам болса - бір 
жүп, үш адам не одан көп болса, бір топ деп есептеледі. Қылмыс субъекті- 
лері кәмелет жасына толғандар. Олар жезөкшелер мен нәпсіқүмар еркектер 
немесе гомосексуалдар мен лесбияндар сондай-ак, жеңіл жүрісті немесе 
түрмыстағы не түрмыска шыкпаған өйелдер мен нөпсікорлықка бейім, 
үйленген не үйленбеген еркектер де болуы мүмкін. Қылмыс субьектілері 
мүндай іс-әрекеттерді өз ықтиярымен, өзара келісіп жүзеге асырғандық- 
тан, жыныстык белгілеріне (өйел не еркек екендігіне), жыныстык қатынаста 
қайсысыньщ белсенділік көрсеткеніне немесе осы іс-өрекет үшін кімнің 
толемақы алғанына қарамастан, жүптың не топтың күрамындағылардьщ 
бәріне бірдей кылмыстық жауаптылык белгіленеді. Қоғамдық орындарға - 
демалыс бақтары, жаға-жайлар, алаңдар, көшелер, аялдамалар т.б. жатады. 
Қоғамдық көліктерге жолаушылар поезы т.б. жатады. Көпшілік пайдалана
тын орындарға, жерлерге, түрғын жайлар мен мекен-жайлар алдындағы 
я ортасындағы аланкайлар, түрғын жайлар мен мекен-жайлардағы подъездер, 
подвалдар, кызмет орындарындағы кол жуатын орындар мен әжетханалар, 
демалыс бөлмелері, жүк сактайтын камералар орналасқан болмелер, 
қоймалар және көпшілік ортак пайдаланатын өзге мақсатқа арналған 
болмелер мен орындар жатады. Бүл орындар жезөкшелікпен айналысуға 
арнайы жабдықталмағандықтан жөне жыныстык қатынас жасаушылардан 
оларды пайдаланғандықтары үшін ешкім төлемақы талап етпейтіндіктен 
притондар болып саналмайды. Қоғамдык орындарда, мектепке дейінгі 
балалар мекемелері мен түрлі дөрежедегі оку орындары, мемлекеттің 
қүндылығы болып табылатын қүрылыс пен мүсіндеу өнерлерінің 
ғажайып туындылары, діни мекемелер мен шетелдік елшіліктер мекен- 
жайлары жанында жыныстык катынас жасаушыларға, өзге орындарда 
осындай іс-әрекеттер жасағандарға карағанда, кылмыстық жауаптылыктың 
қаталырак түрі қолданылады. Аталған орындарда топ болып жыныстык 
катынас жасаушыларға немесе бүрын осындай іс-әрекеті үшін жазаланған 
адамдарға өзгелерге карағанда қылмыстык жауаптылықтың қатал түрі 
белгіленеді. Дәл осындай іс-өрекеттерді көмелетке толмағандар жасаса, 
оларға әкімшілік, төртіптік жаза белгіленеді. Қылмыстын тікелей объектісі
-  қоғамдық мораль, адамның адамгершілік қасиеті, қоғамдык тәртіп, 
косымша объектісі - мемлекеттің халықаралық беделі, халықтың (үлттың) 
ар-намысы, жас балалардың, жасөспірімдердің жастардың тәрбиесі, адамдар-
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дың махаббат сезімі мен неке адалдығы, діндарлар мен дінді күрметтеу- 
ші адамдардың діни сенімдері.

8. Қылмыстық кодекстің 270-бабы, 271-бабы және жетілдіре түсуді 
қажет ететін өзге де баптар бойынша қаралатын істерге қылмыстық 
жауаптылық белгілеуде қателеспей, өділ шешім қабылдау үшін бағдар 
болатын кылмыстык-күқыктық ережелер және аталған баптар мен баска 
да баптардың толық күшінде жүмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі 
заңға тәуелді косымша заң актілерін дайындап, қолданысқа енгізуді 
қажет.

Қорытындыда ізденушінің диссертациялық зерттеу жүмысы негізінде 
жасаған жалпы сипаттағы байлам-түйіндері көрініс тапқан, осы өзекті 
мәселелердің теориялык және практикалық шешімдері берілген.
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Резюме

диссертации Иксатовой Сауле Телютемировны на тему: 
“Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией, 

организацию или содержание притонов для занятия проституцией”, 
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08,- уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет 
собой специальную комплексную исследовательскую работу, впервые 
проводимую в Республике Казахстан на тему уголовно-правовых и 
криминологических проблем борьбы с вовлечением в занятия проституцией, 
организацией и содержанием притонов для занятий проституцией. 
Настоящая работа основана на положениях Конституции Республики 
Казахстан, нормах нового Уголовного кодекса страны, международных 
нормативных правовых актах и базируется на ранее не использовавшемся 
при изучении проблемы нормативном, статистическом и эмпирическом 
материале. В ходе сравнительно-исторического анализа законов западных 
стран древнего периода, законов нравственности раннего казахского 
общества, уголовных кодексов современных иностранных государств и 
Казахстана, показано, на каком уровне находится соответствие уголовно
правовой ответственности за вовлечение в занятие проституцией, 
организацию и содержание притонов.

Доказана общественная опасность этих преступлений. Цели и задачи 
исследовательской работы охватывают значительные проблемы. В работе 
наряду с перечислением ранее известных социально-экономических, 
медицинских, моральных, этических, правовых последствий преступлений, 
связанных с проституцией, впервые открыто, сказано о вреде, наносимом 
ими авторитету государства, чести и достоинству народа (нации). 
Предлагается ввести в действие некоторые прогрессивные законы, 
препятствующие распространению явления проституции в Республике 
Казахстан. Движущей силой таких преступлений, как вовлечение в занятие 
проституцией, организация и содержание притонов является сама 
проституция, поэтому с учётом того, что она является прямой и скрытой 
причиной не только названных видов преступлений, но и многих других 
видов правонарушений и нарушений общественного порядка, составлена 
комплексная программа мер, направленная на уменьшение распространения 
проституции. В результате всестороннего исследования рассматриваемой 
темы, автор, соотнося сделанные заключения с определённой в Уголовном 
кодексе уголовно-правовой ответственностью за вовлечение в занятия 
проституцией и организацию или содержание притонов, с данными 
разъяснениями, такими как разъяснение подобных законов других стран, 
делая секретные выводы, предлагает внести ряд дополнений и изменений в



Уголовном кодексе.
Автор, учитывая, что один Уголовный кодекс не может привести к 

вышеуказанной дели, дополняет механизм других частей закона, 
содействую-щих Уголовному кодексу и выносит на обсуждение свои 
заключения о подготовке профилактических мероприятий, по борьбе с 
проституцией и связанными с ней напрямую преступлениями. Практическая 
ценность и теоретическая значимость исследовательской работы в 
следующем: - в выявлении и отборе работниками правоохранительных 
органов и органов охраны общественного порядка преступлений по 
вовлечению в занятия проституцией, организации и содержанию притонов 
для занятий проституцией и сводничеству; в разъяснении необходимости 
совершенствования статей, определяющих ответственность за названные в 
УК виды преступлений и пополнения УК новыми статьями.

Результаты исследований могут быть использованы при подготовке 
учебно- методического пособия для юридических факультетов высших 
учебных заведений, по уголовному праву и криминологии также они 
эффективны для использования при проведении воспитательных 
мероприятий в высших, средне специальных, общеобразовательных учебных 
заведениях; необходимы и в местах заключения женщин, привлечённых к 
ответственности за преступления, связанные с проституцией; в процессе 
проведения работниками правоохранительных органов и органов охраны 
общественного порядка воспитательных мероприятий с проститутками и 
склонными к занятию проституцией девушками. Исследование может 
оказывать или содействовать повышению результативности работы 
общественных и религиозных органов в проведении борьбы с 
преступлениями, связанными с проституцией, в наставлении проституток на 
путь милосердия и человечности.

Диссертация состоит из трёх разделов, представляющих собой обзор 
истории явления проституции и преступлений, напрямую связанных с ней, 
выявление их последствий, анализ криминологических аспектов 
исследованных проблем.



Resume

Relating to the dissertation made by Iksatova Saule Tuleutemirovna on the 
following theme: “ Criminal responsibility for involving into the prostitution 
activity, organization on support of haunts intended for the sex services”, presented 
for a Doctor of law degree on the next specialty 12.00.08. -  Criminal law and 
criminology; criminal and executive law.

Scientific novelty of the dissertation consisits in a special composite scientific 
work, being carried out for the first time in the Republic of Kazakhstan on the 
theme of criminal and legal and criminology problems of struggle with involving 
into the prostitution, organization and maintenance of haunts for the prostitution 
activity. This work is based on the principles of the Republic of Kazakhstan 
Constitution, norms of a new Criminal code of the country and International 
normative and legal acts. The work is founded on early- unused investigated 
normative, statistic and empirical material. During the comparatively- historical 
analysis, the laws of west countries from ancient period, the laws of morality of an 
early Kazakh society, criminal codes of modem foreign states and Kazakhstan it is 
shown on what level is conformity of criminal and legal responsibility for 
involving into prostitution, organization on maintenance of haunts for illegal sex 
services.

Social danger of these offences was proved. Aims and asks of the research 
work embrace considerable problems. Besides the research work at the same time 
early well- known social and economic, medical, moral, ethical, legal 
consequences of crime connected with prostitution, for the first time said of 
damage openly, causing harm to authority of the state, honour and dignity of the 
nation. Some progressive laws are suggested introducing in order to preventing 
prostitution practice phenomenon in thr Republick of Kazachstan. The driving 
force of such crimes, namely, involving into prostitution practice, organization of 
haunts for illegal sex services, is the prostitution itself, taking into consideration 
the fact that it is both direct and indirect stimulus but also of many other kinds of 
offences and breaches of the peace. A composite programme is constructed for 
struggle so as to decrease dissemination of prostitution. As a result of a thorough 
research work of the studied theme the author correlates the made conclusions with 
a certain responsibility written in the Criminal code, with such the explanations 
like the explanations of the same laws of other countries making secret 
conclusions, the author proposes to introduce a number of additions and changes in 
the Criminal code.

Taking into consideration that the Criminal code can not bring to the aim 
without adding the mechanisms of other parts of the law, assisting the Criminal 
code, the author puts her conclusions forward for discussion concerning 
preparation for preventing measures in straggle with prostitution and directly 
connected with it. The practical value and theoretical significance of the research 
work consists in selection and revealing of prostitution, crimes, organization and 
maintenance of haunts for illegal sex services made by the police; interpretation of



improvement of clauses necessity, charging responsibility for the mentioned kinds 
of crimes written in the Criminal code and replenishment of the Criminal code 
clauses.

The results of research work can be used when preparing teaching textbooks 
for higher law colleges on the subject of Criminal law and criminology; it is 
effective for using when holding educational measures in higher institutions and 
secondary ones and others. It is also necessary for woman’s prisons charged with 
prostitution crime activities, it is effective in the process of development made by 
the police officers in respect of the criminals, namely, girls.

It shows assistance to the public and religious bodies in struggle with crimes, 
connected with the prostitution activity, in setting prostitutes in the way of mercy 
and humanity.

The dissertation consists of three parts, on the whole. This work is a review of 
the history of such a phenomenon as prostitution and offences, directly connected 
with it, the revelation of its consequences and the analysis of criminology aspects 
of the investigated problems.
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