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ХҒТАР  10.77.11 
Р.А. Орсаева, А.С. Сулейменов

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 
Өскемен, Қазақстан

(E-mail: r_orsaeva_60@mail.ru, suleimenov.98@list.ru)

Педофилия: алдын алу  және  жазалау  мәселелері 
(жас балаларға қарсы жасалатын  зорлық-зомбылықтарды

 қылмыстық-құқықтық  саралау)

Аңдатпа. Мақалада соңғы жылдары көбейіп, жиі орын алып отырған  жас балаларға қаты-
сты зорлық-зомбылық әрекеттері қозғалады. Жасөспірімдерге қарсы жасалатын зорлық-зомбылық 
– құқық бұзушылықтардың ішіндегі ең ауыры екені белгілі. Жасөспірімдерге қатысты жасалатын 
әрбір жат әрекет олардың болашағына орасан зор зардап келтіретіні айтпаса да түсінікті.

 Зорлық-зомбылық жас балалардың  психологиялық «құлдырауына» алып келуімен қатар мо-
ралдық жағынан да күйзелуіне әкеп соқтырады. Жандарына өшпес «жара» салу арқылы жасөпірім-
дердің қалыпты өсіп-жетілуіне кедергі келтіріп,  болашағына белгілі бір деңгейде «тосқауыл» қоя-
ды. Мұндай қоғамға жат қылмыстық құқық бұзушылықты болдырмау үшін не істеу керек? Алдын 
алу үшін не істей аламыз? Міне, осындай сұрақтар бала тағдыры бей-жай қалдырмайтын кімді 
болса да, мазалары анық.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі кәмелетке толмағандарға қатысты қылмы-
стық құқық бұзушылықтарға қатаң қылмыстық жауаптылық қарастырса да, заң нормаларын «бұ-
зып», жас балаларға сексуалдық зорлық көрсететін фактілердің соңғы жылдары көбейгені ешкімге 
жасырын емес. Бұл – қоғам болып күресіп келе жатқан, күресе беретін індет.

Мақала авторлары  педофилияны адамның ішкі ауытқушылығы ретінде көрсете отырып, оны 
қылмыстық-құқықтық деңгейде ашылып көрсетуді ниет еткен. 

Соңғы жылдары көбейіп кеткен бұл ауытқущылық «ауруының» көп  тіркелетін жерлері мен  
басты себептері де мақалада қарастырылып, оның алдын-алу жақтары да сараланған. 

Авторлар мақалада Қылмыстық кодексіне сүйене отырып, Қазақстан Республикасы  Бас Про-
куратурасының статистикалық көрсеткішін басшылыққа ала отырып, өз ойларын саралай отырып, 
оны белгілі ғалымдардың пікірімен ұштастырған.

Мақала авторлары педофилияның алдын-алуға байланысты мақалада нақты ұсыныстар да 
берілген.

Түйін сөздер: жас балалар, қылмыстық құқық бұзушылық, ауытқушылық, педофилия, қыл-
мыстық жауаптылық.

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6844-2019-128-3-92-104

Кіріспе. «Жастар – біздің болашағымыз» деп елбасы  Н.Ә. Назарбаев айтқандай, бү-
гінгі бала, ертеңгі жастарсыз елдің болашағы бұлыңғыр болары сөзсіз. Сондықтан, санасы 
тұнық, ойы ұшқыр, өз көзқарасы мен өз сөзін дәлелдей алатын құқықтық біліммен қару-
ланған жастардың болуы – болашақ кепілі болмақ.

Кейінгі жылдары кәмелетке толмағандарға,  жас балаларға  қарсы жасалатын зор-
лық-зомбылықтардың көбейгені соншалық, біз емес, статистика «сөйлейтін» деңгейге 
жеттік. Ащы болса да, өмір шындығына айналған педофилия проблемасы Қазақстан ре-
спубликасының күн тәртібінен түспейтін, кезек күттірмес  проблемаға  айналды десек, қа-
телеспейміз. 

Педофилия – ғасыр індеті. Ғасыр індетін бір күнде түп тамырымен жойып жіберу 
мүмкін емес екені айтпаса да түсінікті. Десек те, педофилияның алдын-алса, тиімділігі 
болар деген ойдамыз. Сондықтан, біз бұл мақалада жас балаларға зорлық-зомбылық көр-
сеткен ересек адамдардың қылмыстық құқық бұзушылық әрекеттерін аша отырып, оның 



ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Право
BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series №3 (128)/2019

93

себептеріне тоқталып, қылмыстық-құқықтық, психологиялық жағынан қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған адам әрекетін саралауды жөн санадық. Бұл – жалпы мақсат болса, ба-
сты мақсат педофилияның  алдын алу шараларының тиімділігі мен  қылмыстық жазалау  
мәселелеріне тоқталу.

Адамның ішкі ауытқушылығының салдарынан туындаған «атойлаған» ой сыртқа 
қылмыстық құқық бұзушылық  болып шықса, ол – ауру. Сондықтан, педофилияны жа-
зылмайтын  ауру ретінде  қарап, педофилдік әрекетке барған адамдарды  үнемі қоғамдағы 
адамдардың көз алдында ұстау керек.

Бұл жерде біздің  айтпағымыз, Европалық мемлекеттерде көп қолданылатын әдісті 
қолдану керек. Европалық тәжірибеге сүйенсек,  педофил жазасын өтеп келгеннен кейін 
әрбір үйге кіріп, өзінің педофил екенін, қанша жыл түрмеде отырғанын айтып, өзі туралы 
жалпы мағлұмат береді. Бұл – педофилге берілген екінші жаза екені сөзсіз. Біздің ойымыз, 
осындай әдістерді болашақта біздің елде де пайдалансақ,  алдын-алу жағынан өз тиімділі-
гін береді деген идея.

Тарихтың қай кезеңіне көз тоқтатып бала тағдыры жайлы сөз қозғалса,  аталы қауым 
одан «аттап» өтпегенін айта кесек, артық болмаған болар еді. 

Қазақстан республикасының конституциясы бойынша,  «басты байлық-денсаулық». 
Денсаулыққа моралдық жағынан жан мен тән ауруын келтірген кез келген қылмыстық 
әрекет заң нормаларымен қудаланады. Сондықтан, біз қарастырып отырған  жас бала-
ларға зорлық жасаған ересек адамдардың қылмыстық әрекеті заң нормаларының шегінен 
шығуымен ерекшеленіп,  өзекті проблема деуге болады. Өзекті дегенде - ондай адам «кей-
піндегі» адамдардың іс-әрекетін тойтару, құқық қорғау органдарының қызметін жанданды-
ру, тек жас балалар зорлық-зомбылық көрсеткен педофилдер үшін ғана белгісіз мерзімге 
шегерілген өлім жазасына мораториийді шегеріп,  қайта  қолдану шараларымен өзекті. 

Азғындықтың шегінен шыққан педофилдерге қатысты елбасы Н.Ә. Назарбаев «ҚР 
баланың құқықтарын қорғау  туралы бірқатар заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар» 
(21.04.2016) енгізіп, «педофилдерді химиялық піштіру» жөнінде заңға қол қойды. Сон-
дықтан, балаларды қорғауға  қатысты өзгерістерді тілге тиек етіп, біз тақырыптың өзектілі-
гін ашып көрсетеміз. 

Тақырыптың өзектілігі - педофилия сияқты аса ауыр қылмыстық құқық бұзушылықтың 
алдын-алу, ескерту, жазалау сияқты шараларда десек, артық айтқандық болмас.

Кез келген ғылыми мақала талдауы мен саралауы, пікірі мен тұжырымы жағынан  
бір-біріне ұқсамайтыны белгілі.  Әр автордың айтар ойы, ойдан туындаған пікірі мен көзқа-
расы да бір жерден шықпасы анық. Сондықтан, біз бұл зерттеуде үлкен бір жаңалық ашпа-
сақ та, сол жаңалықтың жаршысы болып табылатын өз көзқарасымыздан туындаған өз ой-
ымызды, ұсыныстарымызды  жеткізбекшіміз.

Негізгі талдау бөлімі. Қазақстан Конституциясының 27-ші бабы «неке мен отбасы, 
ана, әке мен балалық шақтың мемлекет қорғауында екендігін» атап көрсеткен. Қорғаудың 
нақты құралы – отбасы мен кәмелетке жасы толмағандарды қылмыстық-құқықтық тұрғыда 
қорғау болып табылады [1]. Қылмыстық-құқықтық қорғау кез келген кәмелетке жасы тол-
мағандарды қорғаудың бірден-бір дұрыс жолы. Себебі, қазіргі кезде кәмелетке жасы тол-
мағандарға қарсы жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар немесе оларды қылмыстық 
әрекетке тартатындар тәжірибе көрсеткендей, ересек адамдар болып келеді. Сондықтан, 
қылмыстық құқықтық қорғау - кәмелетке толмағандарды өз «қамқорлығына» алып, оны 
«қылмыс құралы» немесе «зорлық-зомбылық құрбаны» ретінде пайдаланған ересектерге 
қолданылатын қылмыстық жаза қорғаудың жоғарғы сатысы іспетті. 

Қылмыстық кодексінің 2-ші тарауы «Отбасына және кәмелетке жасы толмағандарға 
қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» [2] деп аталып, бұл тарау  кәмелетке жасы тол-
мағандарға қарсы жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтарды қамтыған.
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Педофилия - көне грекше: παῖς - «сәби» + көне грекше: φιλία -«махаббат»  деген 
мағынаны білдіреді. 

Педофилия - адамның психикалық бұзылуы. Осы психикалық ауруға шалдыққан  
адамдарды  педофил  деп атайды.

Психологиялық тұрғыдан педофил егде немесе жас, білімді не білімсіз, бай немесе 
кедей болуы мүмкін. Бұл жерде егде немесе жас, білімді не білімсіз, бай немесе орташа 
тұратын адамның бәрі сондай деген жаңсақ, бір жақты пікір қалыптаспаса керек. Біздің ай-
тпағымыз, педофилдікке барған адамдардың қоғамда алатын орны, тұрмыс-тіршілігі емес, 
оның жалпы мінез-құлқындағы ерекше орын алатын «ауытқушылық жайттар» мен оның 
жат әрекетке барғаннан кейінгі мәлім болатын  жеке өміріне қатысты мәліметтер ғана. 

Психологиялық жағынан қарасақ, педофилияға барған адамдардың басым көпшілігі 
ересектерге емес, көбінесе, жас балаларға қызығушылық танытады. Яғни олар балаларға 
қатысты әңгіме айтқанды «ұнатады», жасөспірімдерді суреттей отырып, оларға қатысты 
«жазықсыз», «таза», «періште» сияқты (т.б.) сөздерді қолдануы да мүмкін екенін жоққа 
шығара алмаймыз. 

Педофилдердің психологиялық ерекшелігі - олардың басты хоббиі. Ол ерекшелік - 
баланы қызықтыра білу ерекшелігі. 

Хобби ретінде педофилдің қымбат не сирек кездесетін ойыншықтарды жинауы, экзо-
тикалық жануарларды ұстауы немесе ұшақ, автомобиль үлгілерін жинауы (т.б) - бұл бала 
назарын аударуға деген ерекшелігі. Бұл өз кезегінде арам пиғылды жүзеге асыруды ойлаған 
педофилдің балаларды тез арада өз «қармағына түсіруіне» кей кездері ықпал етіп, негіз 
болары сөзсіз. 

Біз педофилияны адамның психикалық бұзылуы деп қарасақ та, оның адамның аузы 
бармайтын істеген әрекетінен кейін  «психологиялық бұзылу» емес, керісінше, «психоло-
гиялық тәуелділік» деп те айтуымызға болады. Себебі, педофилдердің басым көпшілігі 
жазасын өтеп келгенннен кейін де, сол бұрынғы «әдетін» жалғастыратынын дәлелдеген. 
Сондықтан, бұл түзелудің тура да таза жолын таңдамай, бұрынғы ісіне деген «тәуелділікті» 
көрсетсе керек.

Қылмыстық кодексінде педофилге нақты анықтама жоқ. Дегенмен де, осындай қыл-
мыстық құқық бұзушылық орын алса, ол әрекет  Қылмыстық кодексінің 121 бабымен  
(«Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық  әрекеттері») сараланады.

Қылмыстық кодексінің 121-бабы бойынша  «Күш қолданып немесе оны қолдану қа-
терін төндіріп не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып еркек пен еркектің жыны-
стық қатынасы, әйел мен әйелдің жыныстық қатынасы немесе жәбірленушіге немесе басқа 
адамдарға жасалған сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер  үш жылдан бес жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланатынын»   (1-тармақ) көрсетсе, 2-тармағы 
ауырлататын мән-жайларды қарастырған. Ауырлататын мән-жайлар ретінде:

1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;
2) өлтіру қатерін төндірумен ұласқан, сондай-ақ жәбірленушіге немесе басқа 

адамдарға қатысты аса қатыгездікпен жасалған;
3) жәбірленушінің соз ауруын жұқтырып алуына әкеп соққан;
4) бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекеттер үшін бес жылдан он жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланатынын айқындап берген.
Қылмыстық кодекстің 121 бабы жалпы «...күш қолданып немесе оны қолдану қа-

терін төндіріп не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып еркек пен еркектің жыны-
стық қатынасы, әйел мен әйелдің жыныстық қатынасы немесе жәбірленушіге немесе басқа 
адамдарға жасалған сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер...» қарастыра отырып,   «үш 
жылдан бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады» деп көрсет-
кен.
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Біздің пікірімізше, «үш жылдан бес жылға дейінгі мерзім...»  мөлшері жағынан аз. 
Олай деуімізге басты себеп, көптеген тәжірибе көрсетіп отырғандай, аз жаза «арқалаған» 
қылмыскерлер жазасын өтеп шыққаннан кейін  де,  көбінесе бұрын өзі жазасын өтеп 
шыққан  сексуалдық сипаттағы қылмыстық құқық бұзушылықты қайталап істейді екен.

Әрине, Қылмыстық кодекстің 121-бабының 2-ші, 3-ші тармақтарында ауырлатанын 
мән-жайлар үшін санкциямен ауыр жаза қарастырылғаны белгілі. Десек те, 1-тармақ бой-
ынша да жазаның мөлшерін болашақта заң шығарушы органдар  қарастырып, қылмыстық 
жауаптылыққа тартылу мерзімін көбейтіп жатса, ол қылмыстық құқық бұзушылықтың кө-
беюіне азда болса, «тосқауыл» қояды деген ойдан туған пікір ғана. Бұл – субьективті көзқа-
рас қана.

Жоғарыда атап өткеніміздей, Қылмыстық кодексінде педофилияны қарастырып, 
нақты жаза тағайындайтын норма жоқ. Қылмыстық жауаптылыққа жататын адамдарды ай-
қындаған Қылмыстық кодекстің 15-бабы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта 
он алты жасқа толған есi дұрыс жеке тұлға қылмыстық жауаптылыққа жатады десе, 2-тар-
мақ жазаны ауырлататын мән-жайларды талдап берген. Яғни  менің тақырыбыма арқау 
болып отырған педофилия орын ала қалған жағдайда сексуалдық сипаттағы зорлық-зом-
былық әрекеттерi  үшін Қылмыстық кодекстің 121-бабымен қылмыстық жауаптылыққа 
тартылады.

Қылмыстық заңдылық  бойынша, педофилия аса ауыр қылмыс болып саналатын-
дықтан, педофилдік әрекетпен сотталғандарға:

- Қылмыстық кодекстің 73-бабы (жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза 
түрiмен ауыстыру не тағайындалған жаза мерзімін қысқарту) мен 

-96-бабы (медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту және тоқта-
ту) қолданылмайды.

 Яғни педофил соттың үкімімен он бес жылға сотталса, сол мерзімді толық өтеп шыға-
ды, 73-бапта көрсетілген жеңілдетілген жаза оған қолданылмайды, сондай-ақ, педофилге 
96-баптағы медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту және тоқтату да 
қолданылмайды, Яғни  педофил соттың үкімімен түрмеге жіберілсе, мерзімі біткенше сол 
жерде жазасын өтейді немесе соттың шешімімен емдеу мекемесіне жіберілетін болса, өтеу 
мерзімі аяқталғанша, сол емдеу мекемесінде емделеді, оған  96-баптағы мекеменің түрі 
өзгертілмейді.

Қазақстан Республикасында осындай педофилия ауруына  шалдыққан адамдар  бұрын 
болды ма?  Болса,  неге ол кезде көп көрінбеді? Қазіргі кезде жаңбырдан кейінгі саңыра-
уқұлактай олардың көбеюіне не себеп? Сұрақ та көп, оған берер жауап та көп.

Қарап отырсақ, педофилдік азғындыққа барған адамдардың басым көпшілігі орта 
жастан асқан адамдарды қамтиды екен. 

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек,  педофилдік қылмысқа барғандардың жас ша-
масы 25-55 жас аралығында екен. Егер пайыздық көрсеткішке жүгінер болсақ, педофилдер 
арасында 25-30 жастағылар  - 20%; 35-44 жастағылар  -30%; 45-55 жастағылар -25% -ды  
құраған. 

Зерттеулер педофилдердің басым көпшілігінің отбасы, балалары бар екенін көрсет-
кен және де педофилдік әрекетті істеген кезде олардың басым көпшілігінің баласы неме-
се немересі өзінің «зорлығының құрбаны» болған кішкене бүлдіршінмен жасты болғанын 
көрсеткен.

Қазіргі кезде Қазақстан Бас Прокуратурасының мәліметі (2015-2016) бойынша, Ал-
матыда - 21; Астанада - 7; Карағандыда - 35; Атырауда - 6; Алматы обылысында - 31 педо-
фил   тіркеліп, есепте тұр.  Бұл педофилдердің барлығы жазасын өтеп келгендер. Жазасын 
өтесе де, олар қоғамға қауіпті, әсіресе, жасөспірімдерге зиянын тигізетін аса қауіпті қыл-
мыскерлер болып саналады.
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Бас Прокуратураның дерек көздеріне сүйенсек, соттың үкімімен жазасын түрмеде 
өтеп жатқандар педофилдер саны 2017 жылғы көрсеткіш бойынша,  156  адамды көрсетіп 
отыр.  Бұл – қазіргі заман індеті, ғасыр індеті.

Сәл кейін шегініп, Ішкі  Істер  Министрлігінің мәліметіне жүгінсек, 2008 жылы - 80 
рет жас балаларға қатысты педофилдік қылмыс пен зорлау орын алса,  дәл сондай әрекет-
тер:  2009 жылы -120;  2010 жылы -160;  2011 жылы -200; 2012 жылы -240; 2013 жылы -315; 
2014 жылы - 348;  2015 жылы - 412; 2016 жылы- 500 рет орын алып,  үстіміздегі 2017 жыл-
дың  3 айында ғана дәл сондай педофилдік әрекет пен жас балаларды зорлау қылмыстық  
құқық бұзушылығы - 52 рет тіркелген.

Жалпы педофилдер қайдан шығады? Педофил болып адам тумайтыны белгілі. Десек 
те, олардың «пайда» болуына қандай алғы шарттар әсер етеді? Басты себеп не?

Педофилдікке барудың басты себептері ретінде:
- жас балаға деген қызығушылығы бірінші орында тұратын ересек адамдар;
- жас бала кезінде психологиялық жарақат алғандар (яғни педофилге бала кезінде дәл 

осындай зорлық істелген);
- ішкі комплексінің құрбаны болғандар (педофилді комплексті адам ретінде алса, олар 

өзін ересектерден гөрі балалар арасында ғана ересек сезінеді екен);
- Бас жарақатын алғандар;
- жүйке ауруына ұшырағандар;
- өмірден түңіліп, бар өшін өзгенің  баласынан  алуға  құмарттқандар;
- бұрын сотталып, түрмеде зәбір көргендер;
- қан арқылы ұрпағына берілген дерт те болуы мүмкін [7] . 
Зорлық жалпы  құқық бойынша,  бір адамның екінші бір адамға оның жеке басына 

тиіспеушілік құқығын бұзатын тәни және психикалық ықпал жасауы ретінде қарастыры-
лады.

Зорлық тән азабын шектірген зорлық және жан азабын шектірген зорлық болып бөлі-
нетінін ескерсек, онда олардың мағнасын ашып көрсету қажеттігі туындайтыны сөзсіз. 

Тән азабын шектірген зорлық ретінде адамның ағзасына тікелей әсер ету танылады. 
Тән азабын шектірген зорлыққа ұрып-соғу, денесіне зақым келтіру, түрлі тәсілдермен азап-
тап-қинау (т.б.) сияқты тән азабына келтірілген зорлықтар қарастырылады.

 Тәжірибе дәлелдеп бергендей, тән азабын шектірген зорлықтың салдарынан жәбірле-
нушінің денсаулығына зиян келтірілуі мүмкін екендігін жоққа шығаруға болмайды.

Зорлықтың екінші түрі – жан азабын шектірген зорлық саналады.
Жан азабын шектірген зорлық ретінде  жәбірленушінің қарсылық көрсетуіне, өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғауына деген ерік-жігерін жасыту үшін қорқыту, өлтіремін 
деп қоқан-лоққы жасау жолымен адамның психикасына әсер етуді жатқызуға болады.

Жан азабын шектірген зорлық жүйке ауруына немесе, тіпті, жан ауруына ұшыратуы 
мүмкін. Зорлық мән-жайға (қылмыс айрықша қатыгездікпен немесе жәбірленушіні қорлап 
азаптаумен жасалғанда), қылмыстың жасалу тәсіліне (мысалы, кісі өлтіру, әуе кемесін ай-
дап әкету) не қылмыс құрамын айқындаушы белгіге (мысалы, зорлау кезінде) қарай жау-
аптылықты ауырлатуы мүмкін. Зорлықпен жасалған қылмыстар қоғамдық қауіпті сипатта 
болады. Аса қатыгездікпен, қорлаумен, жәбірленушіні қинап, азаптаумен, зорлаумен жа-
салған қылмыстар, сондай-ақ, адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті әдіс қолданып жа-
салған қылмыстар Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің тиісті баптарына 
сәйкес жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар болып табылады .

Белгілі психолог-ғалымдар  (С. Балаубаев, Е. Суфиев, Ш. Әлжанов, А. Темірбе-
ков, М. Мұқанов, Қ. Жарықбаев) пікіріне сүйенсек, «психологиялық зорлық-зомбылық  
адамның пси¬хикасына қасақана әсер ету, оны қорқыту, қорлау, бопсалау немесе құқық 
бұзушылықтарды немесе өмірге немесе денсаулыққа қауіп төндіретін, сондай-ақ психика-
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лық, дене және жеке басы дамуының бұзы¬луына әкелетін әрекеттерді жасауға мәжбүрлеу 
(еріксіз көндіру) арқылы ар-намысы мен абыройын кемсіту» екен.

Бұл жерде психологтардың пікіріне құлақ аспасқа болмайды, себебі, жалпы адам пси-
хологиясына зорлық-зомбылықтың қаншалықты әсер ететіні айтпаса да түсінікті сияқты.
Ал, бала психикасына зорлық-зомбылықтың тигізетін әсері,  өмір бойы баланың жадын-
да сақталып қалатын таңба іспетті психологиялық «жара», психологиялық жағынан «құл-
дырау», психикалық ауытқу-оның қалыпты жетілуіне «тосқауыл» қойған психологиялық 
«қақпа» деуге болады. 

Олай дейтініміз, баланың ересектен көрген зорлық-зомбылығының нәтижесінде оның 
қайта күлуі, қайта қатарластарымен бірге ойнауы, қайта қалыпты ортаға оралуы қиындап, 
белгілі бір қиындық туғызары сөзсіз. Сондықтан, бала психологиясы үшін басты мәселе - 
баланың психикалық дамуының факторларын, психикалық даму шарттарын түсіндіру бол-
са, заңи тұрғыда ересектерден сексуалды зорлық көріп, жаны жараланған баланы кінәлі 
адамды жазалау арқылы баланы басынан өткен «жайттарды» ұмыттыруға үйрету. Айтпағы-
мыз, психология мен заң бірлесе отырып, баланы бастапқы қалпына келтіру, қалыпты өмір 
сүруге қайта үйрету.

Шетелдік М.Н. Ноймайер, Э.С. Ноймайер өз еңбектерінде жасөспірімдерге қарсы 
жасалатын зорлық-зомбылықтың алдын-алудың орнына керісінше, зорлық-зомбылықтың  
себепкері мен субьектісі болатын  ересектер әрекеті барлық «шекарадан» асқан қастандық 
[14] болса, жасөспірімдерге қарсы қылмыс  «алғашқы қауымды құрлыста да қатаң жазала-
нып, кешірілмеген» [15] .

Жалпы ересектер тарапынан орын алған зорлық-зомбылық әрекеттері аз деп айта ал-
маймыз. Оған дәлел ретінде Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының мәліметін кел-
тіруге болады.

Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының статистикалық мәліметіне (16 мау-
сым 2016) сүйенсек,  мәліметтерге сәйкес, соңғы бес жыл ішінде өңірде жыныстық қол-
сұғушылық бойынша қылмыс атаулысы төрт есеге өскен (мәселен, 2010 жылы-12,  2014 
жылы-52, 2015 жылы-75). 2016 жылы 51 қылмыс тіркелген. Бұл өсім ҚР Қылмыстық ко-
дексінің 122-бабымен (16 жасқа толмаған жанмен жыныстық қатынас жасау) қарасты-
рылған қылмыстың тіркелуінің жоғарылауымен байланысты, осы санат бойынша қылмыс 
2016 жылы 51 болса, 2017 жылы  31-ді құраған. 

Тағы да  Батыс Казақстан облысы прокуратурасының жүргізген талдау жұмыстары 
бойынша оның себеп-салдары анықталған. Себеп-салдар ретінде:

- отбасы институтының әлсіреуі;
- қоғамның рухани-адамгершілік деңгейінің төмендеуі;
- денсаулық сақтау, білім, ішкі істер, органдарының өзара байланысының жөнді ұй-

ымдастырылмағаны;
- мақсатты алдын алу жұмыстарының талапқа сай болмауы;
- порнография ;
- зорлық-зомбылықты насихаттайтын интернет-сайттардың кері әсері, 
- зардап шегушілердің виктимді (қылмысқа итермелейтін) жүріс-тұрысы;
- ішімдік ішу (зорлау бағытындағы әрбір екінші қылмыс ішімдікпен байланысты).
Батыс Қазақстан облыстық прокуратураның аға прокуроры  Айманов Жанболаттың 

пікірінше, «...жасы кіші балалардың қылмыскерлердің құрбаны болуы алаңдатпай қоймай-
ды. Ал зорлау деректері орын алатын жер мен тәсілдері өзгерген жоқ, яғни отбасында, кө-
шеде, таныстардың зорлауы. Ішкі істер органдарындағы ресми статистика нақты жағдайды 
толық ашпайды. Аталмыш санаттағы қылмыстың беймәлімділігінің көптігі де басты мәсе-
ленің бірі болып табылады. Егер мұндай қылмыстар өз құқығын қорғай алмайтын бала-
ларға қатысты ата-ана, қамқоршылар арқылы жасалса, оның көпшілігін анықтау мүмкін 
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емес. Бұл қылмыстар негізінен кездейсоқ жағдайда анықталады. Мәселен, өткен жылы Зе-
ленов ауданында Б. деген азамат өзінің 6 жасар баласына қатысты ай бойы өзінің жымысқы 
ойын жүзеге асырған. Озбырлығымен ерекшеленген Б. ішімдікке бойалдырып, отбасында 
шу шығаруға бейім болған. Аталмыш қылмыс та кездейсоқ ашылды, яғни баланың анасы 
ұлының бойындағы өзгерісті байқаған. Қылмыс анықталғаннан соң Б. сегіз жылға бас бо-
стандығынан айырылды. Міне, осы мысалдан байқалғандай, бұл өте күрделі мәселе сырт 
көзге білінбейді. Тек отбасылық деңгейде белгілі болып, сыртқа шыға бермейді...».

Батыс Қазақстан облыстық прокуратураның аға прокуроры  Ж.Аймановтың айтуын-
ша, кәмелетке жасы толмағандарға қатысты жасалатын жыныстық қылмыстың орын алуы-
на негізінен ата-ананың баласына тиісті деңгейде көңіл бөлмеуінен туындайды. Соның 
нәтижесінде қылмыстың 25,3 пайызы балалардың көшеде қараусыз жүруі, 4 пайызы мек-
тептен келе жатқанда, 3 пайызы жеке үйдің ауласында, 2 пайызы интернет арқылы танысу 
нәтижесінде болған. Негізінен мұндай қылмыс еш себепсіздіктен (32,2%), кездейсоқ таны-
стықтан (24,2%),  бірге ішімдік ішуден (21,1%), виктимді (қылмысқа итермелейтін) жүріс-
тұрысқа (14,1) байланысты орын алған. Зорлау-зомбылық әрекеті көбінесе 5-14 жас ара-
лығындағы балаларға қатысты жасалатынын да талдау нәтижелері көрсетіп отыр...»  [3].

Психологтар (Қ.Б. Жарықбаев) «ауытқушы» мінез-құлықтың «девианттықпен» сәй-
кес келетінін дәлелдеген. Яғни  қоғамда қалыптасқан нормалардан ауытқуға жол ашатын 
мінез-құлық девианттық мінез-құлық декенін көрсете отырып, олардың түрлерін  де бер-
ген. 

Ауытқушылық-девианттық мінез-құлықтың түрлері ретінде жалпы қылмыстылық, 
ішкілікке салыну, нашақорлық, жезөкшелік, құмар ойындарына қызығушылық, психопа-
тиялық бұзылу (т.б.) сияқты жағымсыз қоғамға жат әрекеттерді жатқызуға болады. Бел-
гілі психологтың пайымдауынша, ауытқушылық-девианттық іс-әрекет екі үлкен категори-
яларға бөлінеді. Біріншісі –ашық немесе жабық психопатологиясы бар психикалық саулық 
нормасынан ауытқитын іс-әрекет. Екіншісі – құқықтық, әлеументтік және мәдени норма-
ларды бұзатын әлеуметтік емес іс-әрекет. 

Біздің ойымызша, біріншісі – ашық немесе жабық психопатологиясы бар психикалық 
саулық нормасынан ауытқитын іс-әрекет біз қозғап отырған педофилдерге тікелей байла-
нысты. Себебі, педофилдер өздерінің жымысқы әрекеттерін оңтайлы сәтте жүзеге асыруға 
және тез ізін «суытып» көптің бірі ретінде топтың арасына «сіңіп» кетуді мақсат етеді. 

Жалпы патология адамның басымен, ойлау қабілетімен тікелей байланысты бол-
са, психопатология адамның денінің сау еместігін білдіреді. Біз педофилдерді психикасы  
ауытқыған адам ретінде қарайтын болсақ, олардың істеген істері сау адамның і-әрекеті. Сау 
адам балаларға қарсы зорлыққа бармайтынын ескерсек, онда педофилдің қылығын қалай 
бағалаймыз деген сұрақ тууы әбден мүмкін. Бұл жерде педофилдің іс-әрекетін «бағалау» 
арты, оның барар жері темір тордың ар жағы.

Психопатологияны көп зерттеген неміс психиатр-теоретигі К.Ясперстің жұмыста-
рына жүгінсек, психопатологияны ғалым психикалық дерттерді «ішкі себептер» сапасын-
да қарастырған. Бұл ішкі себеп, «сыртқы ақиқат себеппен» өзара қатынасқа түсе отыра 
К.Ясперстің пікірінше нақты жарымжан адамның психикалық бұзылыстарының ерекше 
картинасын анықтайды, бұны зерттеу психиатрге тура диагноз қоюға жεне дұрыс ем таға-
яндауға мүмкіндік береді.

Біздің ойымызша, ғалымның зерттеулерімен келісуге болады. Себебі, педофилдердің 
басым көпшілігінің өз «әлемі», өз «ақиқаты», өз ойы мен өзіне құрған «жоспары» бар. Олар 
сол өзі құрған қақпан мен өзі  құрған (психиатр-теоретик К.Ясперс  айтқан) ішкі себеп «сы-
ртқы ақиқат себеппен» өзара қатынасқа түседі. Оның нәтижесі – зорлық-зомбылық.

Тәжірибе дәлелдегендей, педофилдер балалармен байланысты мамандықты  таңдай-
ды. Ондай жұмысшы ретінде балабақша мен интернаттағы әртүрлі жұмыстар,  мектеп пен 
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университетте сабақ беру, спорт секциясы.
  Педофилдер көп уақыттарын балалар ойнайтын алаңда өткізіп, өзінің болашақ 

«обьектісін» ұзақ бақылайды. Тергеу амалдары педофилдердің көбінесе, балаларды сипат-
тағанда, «таза», «кінәсіз», «періште» деген сөздерді көп пайдаланатынын дәлелдеген [6].

Белгілі  ресейлік ғалым Я. Гилинский педофилияға жалпы сипаттама бере келіп, «... 
педофилдерге қаншалықты көңіл бөлсең, соншалықты олар көбейе  береді...» [4]  деген еді.

Ғалыммен келіспеске болмайды. Шынында да, педофилдің әрекетінен зардап шеккен 
бала жөнінде ақпарат көздері арқылы тарай қалса, тәжірибе дәлелдегендей, бірінен кейін 
бірі бірнеше педофилдік  әрекетер орын алады. Оны ғалымдар адам психикасы мен  пси-
хологиясымен  байланыстырады.  Ол өте дұрыс байланыс. Себебі, өзімізге белгілі, адам 
бойында «жасырын» жатқан «таяқшалар» өте көп. Сол «таяқшаларды» «оятатын» күштер 
болса, ары-қарай  ол «таяқша»  белсенділік танытып, ағзаны «қирата» бастайды. Педофил-
дікке бейім адамның әрекеті де дәл осындай. Ақпарат көздері арқылы тараған ақпараттан 
соң, оның бойындағы «жасырын» ауру оянып, жас балаларға қызығушылығы артып, «мен 
де істеп көрейін, мүмкін ешкім білмей қалар, жауаптылықтан құтылып кетермін» деген 
ойлармен өзінің арам пиғылын  іске асырады.

Шетелдік Д. Даунас, П. Рок [16] пен А. Уска [17] ресейлік заң ғылымдарының док-
торы, академик  Я.Гилинскийдің пікірі тектес пікір айта отырып, «...педофилдердің  бола-
шағы бұлыңғыр болумен қатар ауытқулы...» деген пікір айтқан.

Ойға ой қоссақ, педофилияға барған кінәлінің өзінен бастап, істеген іс-әрекетінің бар-
лығы «ауытқыған» әрекет. Ондай адамдардың ойы да, көңіл-күйі де үнемі ауытқушылыққа 
ұшырап, жас балаларға қарсы әрекетке барар тұста «белсенділік» танытады деген пікір 
туындатады. 

Заң ғылымдарының докторы, профессор Е.І. Қайыржанов  педофилдер  миының өте 
белсенді болатынын атап өткен. Яғни Е.І. Қайыржановтың пікірінше, «...педофилдің жаман 
жаққа бағытталған арам ойының алдын-алу керек» [5] .

Неміс ғалымдары магниттік ултра зерттеу арқылы педофилдер миының  жиі жұмыс 
істеуі – жас балаларды көргенде бірнеше рет артып, белсенділік танытады екен. Сондай 
сәттерде педофилдер өздерінің арам ойын жүзеге асырып үлгереді екен.

Шетелдік ғалымдардың пікіріне сүйенсек, педофилияға әкелетін девианттық мі-
не-құлықтан туындаған «шектен шығушылық».  Д.Фишбейн [8] өз зерттеулерінде  педо-
филдік әрекетті  «...девианттықтың бір бөлшегі...»  ретінде қарастырып, оның  зардабын 
болдырғанша,  болдырмау жолдары мен алдын-алу жақтарын қарастыруды ұсынған. Дәл 
осындай пікірді қолдаған ғалымдар  да (Ch.Goring, Дж.Сипа,  C. Bryant)  педофилдік әре-
кеттің алдын алмаса болмайтынын  атап өткен.

 С. Брайант жалпы қылмысқа тоқтала келіп, жас балаларға қатысты жасалған педо-
филдік әрекеттің статистикалық жақтарын салыстыра отырып, жыл өткен сайын педофил 
таңдаған жәбірленушілердің жас шамасының «жасара» түскенін көрсеткен [9].  Дж. Сипа  
да дәл осындай пікірді қолдаған [10] .

  Жалпы педофилдерге қатысты деректер әйел-педофильдердің де  бар екенін көрсет-
кен, бірақ олар өмір¬де сирек кездесетін көрінеді. 

Уақыт тілін сәл кейін шегіндіріп, өткенге көз жүгіртсек, жалпы ислам дінінде бала-
ларды зорлағандар отбасылы болса, бұрындары таспен ұрып өлтіріліпті. Бойдақ болса, 100 
дүре соғылыпты. Ондай дүреден де адамның тірі қалуы екі талай екені айтпаса да белгілі 
[11] .

Қазіргі кезде ислам елдерінде адам зорлағандар бірден өлім жазасына кесіледі. Мәсе-
лен, Сауд Арабиясында басын шауып тастайды. Польша, Қытай, Германия және бірқатар 
Араб елдерінде қылмыскердің еркектік безіне химиялық ота жасайды, яғни піштіріп 
тастайды.
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Шетелдік  ғалымдар Х. Холлос Х., П.Р. Кован  балаларға зорлық көрсеткендер үшін 
«...әлеуметтік оқшаулаудың...»  маңыздылығы зор екенін көрсеткен. Олардың ойынша, пе-
дофилдерді әлеуметтік оқшаулау арқылы қылмыстың екінші рет қайталанбауына тосқауыл 
қоюға болады [12].

Осы тектес пікірді қолдағандар  қатарынан көрінген  C. Финер, М. Неллис  те  «қыл-
мыс пен әлеуметтік оқшаулау» бір-бірімен тығыз байланысты екенін түсіндіре келе, педо-
филдікке барған адамдарға қарсы құрал ретінде қолдануда   оқшаулаудың «пайдасы» зор 
екенін дәлелдеген [13] .

Қазіргі кезде түрмеде жалпы зорлау бабымен  түскендерді сол түрмедегілердің өзі 
аямайтыны белгілі. Өзіне де солайша зорлық көрсету қаупін жоққа шығаруға болмайды. 
Ал жас баланы зор¬лап түскендерді камераластарының өзі-ақ өлтіріп жіберетін оқиғалар 
жиі ұшырады. 

Шынымен де, соңғы жылдары өте көбейіп кеткен педофилге байланысты проблема 
тек Қазақстан мемлекетін ғана емес, әлемді алаңдатқан проблемаға айналып  отырғанына 
куә боламыз.

Керегесі берік, шаңырағы биік Қазақстан мемлекеті үшін де бұл проблема күн тәртібі-
нен түспейтін проблемаға айналды. Олай деуге басты  себеп, бұл қылмыстың  жылдан-жылға 
азаймай, керісінше, көбейе түсуі қоғамды алаңдатып, ат төбеліндей аз ғана педофилдердің 
адам айтқысыз әрекетінен  халықтың «балаларына олардың зорлық-зомбылығы тиіп кете 
ме» деген алаңдаушылығы. 

Алаңдаушылық болмас үшін ескерту, алдын-алу шараларын үнемі жүргізіп отыру 
керек. Бұл да үлкен проблема. Себебі, ешкімнің маңдайында зорлық-зомбылыққа бейім 
екендігі жазылып тұрған жоқ. Оны анықтау үшін біздің пікірімізше, мемлекет тарапынан 
қабылданған арнайы бағдарлама болу керек. Ол бағдарлама мәселен, «Жас балаларға  қа-
тысты зорлық-зомбылықтың алдын-алу» деп аталса, онда балаларға қатысты жасалатын 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды комплексті түрде қарастыра отырып, әсіресе, өзіміз 
сөз етіп отырған педофилияға басымдылық танытса,  оның алдын-алудың тиімді жолдары 
қарастырылса... 

Біздің ойымызша, бағдарламаны жасауға педагогтар мен психологтар, дәрігерлер мен  
құқық қорғау қызметкерлері, жалпы бала тағдырына бей-жай қарамайтын ата-анаға дейін 
қатыстырылып, талқыланса, содан кейін құқықтық деңгейде сараланып, жарияланса деген  
ойға ой қосу арқылы өз ойымызды сыртқа шығару.

Сол бағдарлама негізінде, арнайы құралдардың көмегімен педофилдікке бейімділігі 
бар адамдарды анықтап, есепке алып отырса, онда тиімділігін берері сөзсіз. 

Қорытынды. Адамның ішкі қылмыстық ауытқушылығы болып табылатын педо-
филияны анықтап, алдын алу проблемасы сол күйінде қалып отыр. Жоғарыда айтып кет-
кеніміздей, ауытқушылықты адамның бет-әлпетіне қарап, танып-білу мүмкін емес. Про-
блема деуіміз содан.  

 Ал, анықталған жағдайлар балаларға қатысты орын алған жағдайларға байланысты 
ақпарат көздері арқылы таралып, әшкереленіп жатады. Біздің пікірімізше, ақпарат арқылы 
таратуды шектесе деген ой бар. Олай деуімізге себеп, жалпы психологтардың пікіріне сүй-
енсек, жарыса жазған баспасөз бен жарыса хабарлаған көгілдір зкраннан кейінгі «жаңа-
лықтардан» соң жат әрекет (педофилия) бірден көбейеді екен. Сондықтан, психолог ма-
мандар пікіріне құлақ аса отырып, «жаңалық» ретінде тарату шектелсе, бұл «жаңалық» 
болатындай жақсы жаңалық емес, жасөспірімге қатысты қылмыстық құқық бұзушылық 
болғандықтан,  ол – қоғам  індеті. Бұл – әрине, жеке субьективті көзқарас.

Жалпы ішкі қылмыстық ауытқушылығы бар адамдармен ескерту, алдын-алу шара-
ларын үнемі жүргізіп отырылуы керек.  Бұл да үлкен проблема. Себебі, ешкімнің маңдай-
ында зорлық-зомбылыққа бейім екендігі жазылып тұрған жоқ. Оны анықтау үшін біздің  
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пікірімізше, мемлекет тарапынан қабылданған арнайы бағдарлама болу керек.
Бұл – бірінші ұсыныс.
Сондай-ақ, педофилияның алдын-алу біздің ойымызша:
2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 47-бабында қарастырылған «өлім 

жазасына» қатысты белгісіз мерзімге дейін жарияланған мораторийді тоқтатып, балаларға  
зорлық істеген педофилдер үшін өлім жазасын енгізіп, қылмыстық заңның осы бабына  өз-
герту енгізу керек;

3. Дереккөздері бойынша, педофилдерді емдеу мүмкін емес, сондықтан, оларды өмір 
бойы түрмеде отыруға бас бостандығынан айыру керек; 

4.  Қазақстанда педофилдерді үнемі бақылап отыру үшін оларға арнайы ГЛОНАСС 
«электронды браслетін» кигізу керек (Бұл АҚШ, Франция, Ұлыбритания, Эстония мен 
Оңтүстік Корей елдерінде қолданылса, көршілес Ресейде бас бостандығынан шектеу ретін-
де қолданылады);

5. Ішкі Істер органдарында тек педофилдер ісімен айналысатын арнайы бөлімдер ашу 
керек (ол бөлімдер балабақша, мектептерге барып, мағлұматтар беріп отырса, ол балалар-
ды зорлық-зомбылықтан сақтауға, алдын-алуға көмектеседі);

6. Елімізде педофилдерді химиялық піштіру жазасы 2018 жылдан бастап қолданыла-
ды, біздің ойымызша, педофилге бейім адамдардың барлығына осындай жазаны қолдану 
керек. Бұл да алдын-алуға көмегін тигізеді.

7. Педофилдік әрекет болып жатса, оны ақпарат көздері арқылы таратпау керек  (се-
бебі, психологтардың, психиатрлардың, заңгерлердің пікірінше, педофилдер ондай «жаңа-
лық» естісе, өз ойын іске асыруды бірден жоспарлап, бірден жүзеге асырады екен);

8. Қазақстанда 2015 жылдан бастап, педофилдердің аты-жөні, суреті жарияланған 
сайттар базасы енгізілгені белгілі, ол сайтқа ойын баласы  кіре бермейді, сондықтан,  ба-
лабақша, мектеп, университеттерде  осы мәселеге байланысты  арнайы сағаттар бөлінсе.

Бұл - тек ұсыныс. Егер біздің немесе студенттердің пікірін жобадан тыс заңдылықтарға 
қатысты сұрап жатса, біз  осындай ұсыныстарды  ұсынар едік.

Көріп отырғанымыздай, педофилия – қоғам дерті, ғасыр індеті. Бұл індеттің алдын 
алмаса, асқынуы мүмкін. Осы «мүмкін» сөзінің  болмау үшін, қылмыстық жазаны нығай-
ту керек. Нығайту керек дегенде, тек педофилдерге қарсы қылмыстық жаза өлім жазасын 
«қайтару» керек сияқты. 

Қоғам  үшін бала өмірі, денсаулығы, бостандықтары мен құқықтарының қорғалуы  
бірінші орында тұратыны белгілі. Сондықтан,  күнде «ертеңге» салмай, мемлекеттік дең-
гейде жазаны нығайтып, жас балалар өмірін «лайлаған» педофилдер үшін мароторий алы-
нып тасталып, педофилдерге өлім жазасын қолданса, құба-құп болар еді. Сонда ғана бұл 
дерттің азабына жол ашылады деген ой мен үміт бар. 
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Педофилия: предупреждение и проблемы наказания (уголовно-правовая
 квалификация насилия против малолетних детей)

Аннотация. В статье рассматриваются насильственные действия по отношению к малолет-
ним детям, число которых в последние годы возрастает. Как известно, насилие в отношении детей 
- это самая серьезное из правонарушений. Не говоря уже о том, что каждый аномальный поступок, 
совершаемый в отношении малолетних, наносит огромный ущерб их будущему. Насилие приводит 
к психологическому «спаду» малолетних детей и стрессу,  приостанавливает их нормальное разви-
тие и ставит определенный «барьер» для их  будущего. Что нужно сделать, чтобы предотвратить та-
кие уголовные преступления? Что мы можем сделать, чтобы вылечить их от депрессии? Что делать, 
чтобы избежать такого антиобщественного уголовного правонарушения? Что мы можем сделать 
для профилактики? Эти вопросы возникают у всех, кому небезразлична судьба детей.

Число сексуальных насилий над малолетними детьми в последние годы свидетельствует  о 
том, что данное явление превратилось в эпидемию.  

В статье авторы намерены рассмотреть педофилию на уголовно-правовом уровне, представ-
ляя ее как внутреннее отклонение человека. Также здесь затрагиваются основные причины» данно-
го отклонения  и пути его профилактики. 

Авторы выражают свою точку зрения, опираясь на Уголовный кодекс Республики Казахстан,  
статистические показатели Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и мнения известных 
ученых.

Также даны конкретные рекомендации по профилактике педофилии. 
Ключевые слова: малолетние дети, уголовное правонарушение, отклонение, педофилия, 

уголовная ответственность.
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Domestic criminal rejection of man: the problem of pedophilia
and punishment for them (criminal law qualification of violence against

young children)

Abstract. The article deals with violent actions against young children, which have been growing 
up in recent years and often occur. As you know, violence against adolescents is the most serious of the 
offenses. Not to mention the fact that every act of a stranger committed against teenagers causes great 
damage to their future.

 Violence leads to psychological «decline» of young children, as well as to moral stress. The sides 
of the immortal «heat» construction jaspinder through normal growth and improvement in the way, at a 
certain level in the future «interception»? What to do to avoid such antisocial criminal offense? What can 
we do to prevent it? And these are the questions that, despite the fact that the fate of the child will not leave 
indifferent, obvious.

Despite the fact that the criminal code of the Republic of Kazakhstan provides for strict criminal 
liability for criminal offences against minors, «violating» the norms of the law, it is no secret that in recent 
years the number of cases of sexual violence against young children has increased. It is an epidemic that 
is fighting society.

In the article, the authors intend to reveal pedophilia at the criminal law level, demonstrating it as an 
internal human deviation. 

The article considers the main causes of  «disease» and analyzes their prevention. In the article the 
author, based on the criminal code of the Republic of Kazakhstan, guided by the statistical indicator of the 
General Prosecutor’s office of the Republic of Kazakhstan, analyzed his thoughts .it was combined with 
the opinion of famous scientists.

The authors of the article gave specific recommendations for the prevention of pedophilia. 
Keywords: juvenile children, criminal offense, rejection, pedophilia, criminal liability.
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Бас ғимарат, 402 кабинет) және vest_law@enu.kz электрондық поштасына Word
форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен электронды
нұсқалары бірдей болулары қажет.
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне
аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына, мақала көшірілмегендігіне
(плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме
береді.
4. Мақаланың көлемі: 8 беттен 18 бетке дейінгі көлемде қабылданады;
Мақаланың құрылымы: ( А4 беттінде, кітап өлшемінде, жолдың барлық жақтауы – 20
мм. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) - 14);
5. ХҒТАР http://grnti.ru/ - бірінші жолдың сол жақтауында;

Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұ-

мыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу 
керек) – жолдың ортасында;

Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында, жартылай қою кіші әріппен жазылады;
Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиет-

терге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқы-
лау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі)
Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 

сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпа-
раттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым салалары-
ның терминдерін қолдану қажет.

Негізгі мәтін мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың та-
рихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жола-
ралық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады.

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица, сурет қасында-
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана номерленеді.
Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті 

түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет.
Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.



Әдебиеттер тізімі

Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне
сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен
әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа
жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]).
Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін
басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмендегі
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
6. Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс және
ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер
мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде
жазылған болса) беріледі.

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс
орны мен мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде толтырыла-
ды.
7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда
басылуына жіберілуін білдірмейді.

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық
рецензиялар авторға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген
жағдайда) ескертулерді күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын 
редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қа-
растырылмайды. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы ре-
дакцияға
жіберіледі.
8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы
ескертіледі. 2019 жылға төлемақы көлемі ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 теңге, басқа
ұйым мен мекеме қызметкерлері үшін - 5,500 теңге.
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Право»

1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по
юридическомук направлению.
2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить рукопись
в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором
в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2,
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный
корпус, каб. 402) и по e-mail vest_law@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано
соответствие между Word-файлом и твердой копией.

Язык публикаций: казахский, русский, английский.
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 8 страниц).
5. Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон
– 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):

МРНТИ http://grnti.ru/ - первая строка, слева
Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации)

Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять 

название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать крат-
кое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний).
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать терми-

ны из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы).

Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели,
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными.
В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть
расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде
сноски.



Список литературы

В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть прону-
мерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на литературу 
должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна
сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 стр.]). Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на нерецензируемые
издания (примеры описания списка литературы, описания списка литературы на англий-
ском языке см. ниже в образце оформления статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место рабо-
ты, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском языках.

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не
означает, что рукопись принята к опубликованию.

7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье 
отправляются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру ста-
тьи. Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному рассмотрению
не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылаются в 
редакцию. Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии
журнала для обсуждения и утверждения для публикации.

Периодичность журнала: 4 раза в год.
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию

необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500
тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге):
Реквизиты:
РГП на ПХВ «Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева»
БИН 010140003594
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
Кнп 859
Кбе 16

АО «Bank RBK»
Бик банка: KINCKZKA
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)

АО «ForteBank»
БИК Банка: IRTYKZKA
ИИК: KZ599650000040502847

АО «НародныйБанкКазахстан»
БИК Банка: HSBKKZKX
ИИК: KZ946010111000382181



Provision on articles submitted to the journal
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series”

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the fields
of Juridical sciences.
2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy
(printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the
address: 010008, Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Main Building, room 402) and by e-mail vest_law@enu.kz in Word format.
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly
maintained.
 Language of publications: Kazakh, Russian, English.
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent to the right
of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the journal
and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for publication 
in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, the lack
of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all
borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.
3. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 8 pages).
4. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides
- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)

IRSTI http://grnti.ru/ - first line, left
Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, 

you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) 
- center alignment, italics

Author’s e-mail (s) - in brackets, italics
Article title - center alignment,bold
Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat 

in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).

 Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of 
the article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include 
other important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the 
information retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, 
history, research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red 
line”-1.25 cm, alignment in width.
Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned. 
In the article, only those formulas are numbered, to which the text has references.

All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be 
deciphered when first used in the text.

Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form 
of a footnote.



References

In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly in
the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have the
number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should
be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to 
unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (examples
of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see below
in the sample of article design).
At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data
in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place
of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.
6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will be
returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted for
publication.
7. Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
the
author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive a
negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the 
author’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.
Periodicity of the journal: 4 times a year.
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