
Жақыпов А.Ж., Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Академиясы магистранты,  

полиция майоры 
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МЕН ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 

В статье рассматриваются причины заказного убийства. Автор также выносит на 

рассмотрение свои предлжения по решению данного вопроса. 
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This article devoted to reasons of the contract murder. The author also places for 

consideration the offers to solve in this issue. 
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Кез келген қылмыс – күрделі құбылыс. Тек құбылыс болғандықтан күрделі емес. Ол 

бірқатар ӛзара байланыстар мен ӛзара әрекеттестіктердің белгілі бір нәтижесі. Осы 

факторлардың ӛзінің сан алуандығы да аз болмауы мүмкін. Басқаша айтқанда, басты, 

шешуші фактор қандай немесе осы нәтижеге қандай адам қатысады?  Бұл ең алдымен 

белгілі бір қылмыс жасаған индивид немесе адам тұлғасы. Онсыз салдардың ӛзі – қылмыс 

та жасалмаған болар еді. Бірақ индивид – саналы жан, сондықтан ол қылмыстық әрекет 

(әректсіздік) жасау кезінде белгілі бір ерікке ие болады. Демек, ең алдымен бұл жерде 

қылмыскер тұлғасының еріктілік әрекеті кӛрінеді.  

Қылмыс, адамның  кез келген қылығы сияқты тұлғаның жеке қасиетінің ӛзара 

әрекеттестігінің  және адамның нақты бір мінез-құлықтық шешім қабылдаудағы 

объективті (индивид үшін сыртқы) жағдайы.  

Кез келген жеке қылмыс бір жағынан жеке адамның жеке ерекшеліктеріне – оның 

қажеттіліктеріне, себептеріне, мақсатына, ең сонында әрқилы әлеуметтік құндылықтар 

мен тәртіптеріне кӛзқарасы мен қатынасына, соның ішінде құқықтық ұйғарымдар мен 

тыйым салушылыққа, екінші жағынан сыртқы объективті жағдайлардың жиынтығына 

негізделеді, абайсыздықтағы қылмыс нәтіжесіне жеткізетін қасақана қылмыс не әрекет не-

месе әрекетсіздік жасау ниеті мен бел байлаушылық тудырады. Мұнымен бірге жекелеген 

қылмыстардың себептерін зерттеу мен тұлғалық ерекшеліктердің алдын алу бағытынде 

криминология үшін қажеттісі тек статикасы ғана емес, ең бастысы олардың динамикасы – 

пайда болуы дамуы, яғни тұлғаны адамгершілікке қарай қалыптастыру шарттары қажет. 

Осындай қауіпті қылмыстардың бірі ретінде жалдау арқылы кісі ӛлтіру қылмыстары да 

жатқызылады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 162-бабында жалдамалылық үшін 

қылмыстық жауаптылық кӛзделген. Осы бап бойынша қылмыс жасау үшін жалдамалыны 

азғырып кӛндіру, оқытып үйрету, қаржыландыру немесе ӛзге де материалдық қамтамасыз 

ету, сондай-ақ қарулы жанжалда  немесе соғыс қимылдарында пайдалануы үшін 

жауаптылық кӛздеген. Бұл қылмыс құрамы жалпы қылмыстар бойынша 

жалдамалылықтың белгілерін қамтып отыр. Жоғарыда айтылғандай біздер жалдау арқылы 

кісі ӛлтірудің жасалу себептері мен жағдайларына қатысты талдаулар жасауға 

талпынамыз. 

Жалдамалылықтың қоғамдық қауіптілігі белгілі бір адамдар тобының күнкӛріс кӛзі 

ретінде мемлекеттен тыс, ӛзі азаматы болып табылмайтын және тұрақты тұрмайтын 

елдердегі қарулы қақатығыстарға немесе соғыс қимылдарына қатысуды таңдап алуымен 

кӛрінеді. Мұндай әрекеттер, адамгершілікке жатпайды және адами қоғамда белгілі бір 

топтың адам ӛлтіруді кәсіби іске айналдырып алуына байланысты ӛте қауіпті. 



Жалдамалыны жалдануға азғырып кӛндіру тым жоғары сыйақы үшін қарулы 

жанжалға немесе соғыс қимылдарына қатысу үшін жинау, жалдау немесе іске тарту. 

Жалдау ең алдымен оған лайықты деген адамдарды іздестіруден, содан кейін оларды 

қарулы жанжалға немесе соғыс қимылдарына қатысуына кез келген жолмен (азғыру, 

қорқыту, уәде беру) психикалық ықпал етумен басталады, соңында келісім жасалады. 

Жалдау жасауда шарты жазбаша да, ауызша да түрде болуы мүмкін. 

Жалдамалыны оқытып-үйрету бұл олармен жаңа қару-жарақтарды, жарылғыш 

заттарды, әскери техника құрылғыларын, ұрыс жүргізудің әдіс-тәсілдерін немесе белгілі 

бір жерлерде, жыл мен күннің белгілі бір уақытында ұрыс жүргізе білуге қатысты арнайы 

сабақтар ӛткізу, сондай-ақ соғыс қимылдарының барысы туралы тікелей нұсқаулар беру 

болып табылады. 

Сонымен қатар жалдамалыларды қаржыландыру – бұл жалдамалыларды, мүмкін 

олардың отбасыларын да қаражатпен қамтамасыз ету. Жалдамалыларды ӛзге материалдық 

қамтамасыз ету деп, оларды маусымдық киім-кешектермен, азық-түліктен, тиісті соғыс 

қару-жарақтары және оқ-дәрілерімен, сондай-ақ автотехникамен немесе ӛзге де кӛлік 

құралдарымен, оларды дайындау мен оқыту базасын ұйымдастыруды қамтамасыз ету. 

Жалдамалыны қарулы жанжалда немес соғыс қимылдарында пайдалану деп оны 

соғыс операцияларына немесе соғыс жүріп жатқан, сол сияқты одан тыс жерлердегі соғыс 

сипатындағы акцияларға қатысуға тарту танылады. 

Жалдамалыққа тыйым салу БҰҰ Бас Ассамблеясының «Біріккен Ұлттар Ұйымының 

жарғысына сәйкес мемлекеттер арасындағы достастық пен ынтымақтастық 

қатынастарына қатысты халықаралық құқық қағидалары туралы» 1970 жылғы 

Декларациясында былай деп кӛрсетеді: «Әрбір мемлекет басқа бір мемлекеттің аумағына 

басып кіру үшін тұрақты емес күштер мен қарулы бандалар құруға, соның 

жалдамалыларды пайдалануды ұйымжастырудан қалыс қалуға міндетті». Жаламалылық 

қылмыстарының шеңбері кең тұрғыда сипатталса, нақты кісі ӛлтіруге бағытталған 

қылмыс тікелей мақсатты болып келеді. Жалдау арқылы кісі ӛлтіру елімізде қылмыстар 

санының артуына ӛзіндік үлесін қосып отыр.  

Республика бойынша жылына 10 - астам жалдау арқылы кісі ӛлтіру қылмыстары 

жасалынады. Олардың жасалу ерекшеліктері ӛзіндік сипатқа ие және оның жасалу 

себептері мен жағдайларын анықтау осындай қылмыстардың алдын алуға септігін 

тигізеді. Ол үшін оның жасалу себептерін анықтау қажет.  

Себептілік – бұл себеп пен салдар сияқты екі құбылыстың арасындағы объективті, 

жалпыға бірдей генетикалық байланыс. Себептілік үрдісі жүйелі түрде уақытқа 

байланысты дамиды, ал себеп қашанда салдардың алдында болады. Мінез-құлық 

нормалары мен құндылықтар туралы мағлұматтар адамдар мен жеке тұлғаларда 

дүниеитаным мен психологияны қалыпсастырып, ақпараттың әрқилы кӛздері мен 

жолдары арқылы игеріледі. 

Қылмыстылықты тудыратын себептер мен жағдайлар кешенінің біріккен әрекеттері 

криминогендік детерминант деп аталады
1
. 

Детерминация процесін детерминанттардың ӛздері – қылмыстылықтың 

себептерімен, жағдайларымен, коррелянтарымен шатастырып, араластыруға болмайды
2
. 

Детерминация – диалектикалық заңдылық, сондықтанда ол әлеуметтік бейтарап. 

Детерминациямен күрес мүмкін емес. Мәселен, орта мен тұлғалардың әректтестігіне 

қарсылықты күшейтуге бағдарланған алдын алу бағдарламасын ойластыру мүмкін емес 

шығар. 

Әлеуметтік детерминанттың мазмұны әсіресе қоғамдағы қарама-қайшылықтармен 

және оны тиімді шешумен анықталады
3
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Себеп-салдар байланыстарын зерттеуде шексіз себеп-салдар буындарын айырып алу 

жүзеге асырылады. Мұндай айырып алу белгілі бір әрекеттестікті тура анықтаудың ең 

жақын деген себептерін жүйесін түсініп-білуге мүмкіндік туғызады. 

Себеп-салдар әрекеттестігі жағдайға, яғни оның ортасын құрайтын, оларға қосылып 

және олардың белгілі бір дамуын қамтамасыз ететін құбылыстардың, мән-жайлардың 

жағдайына байланысты. Себеп-салдар әрекеттестігі қажетті жағдайлардың жетілікті 

жиынтығымен жүзеге асырады. Жалдау арқылы кісі ӛлтіру қылымысының себептілік 

механизмінде себеп салдарды туғызады, ал жағдай оған ықпал етеді.  

Қылмыстылықтың себептері мен шарттары – қоғамдық экономикалық 

қауымдастыққа және сол мемлекеттің ӛзіне тән салдары ретінде сәйкес келетін 

қылмыстылықты анықтайтын теріс жүйе. 

Жалдау арқылы кісі ӛлтіру қылмысының себептері мен шарттары ӛзінің пайда болу 

тегі мен мәні бойынша әлеуметті. Олар қашанда қоғамдағы әлеуметтік қайшылықтар 

арасынан орын алады. Мазмұны жағынан бұлар теріс бағытты, адамдардың, қоғамның, 

мемлекеттің мүдделерімен санаспайды. Позитивті, яғни оң пиғылды әлеуметтік 

құбылыстары алдын алу шаралары жүйесі қатарынан орын алады. 

Қолайсыз жағдайларда қалыптасқан адамгершілік қалыптасуының әсерінен пайда 

болған адамның тұлғалық теріс қасиеттері белгілі бір жағдайда кісі ӛлтіруге әкеп 

соқтырады. 

Жалдау арқылы кісі ӛлтірудегі қылмыстық жағдай – тұлғаның әлеуметтік ортадағы 

ӛзара әректтестігінің ерекше деңгейі, сонымен бірге адамның адамгершілігі қалыптасу 

кезінде қолайсыз жағдайларға байланысты қылмыс жасауға мәжбүр болуы. 

Жалдау арқылы кісі ӛлтірудегі криминогенді жағдайды мазмұнына қарай мынадай 

түрлерге бӛлу жолға қойылған: 

1) проблемалық – адамның белгілі бір мақсатқа жету жолында белгілі бір 

қиындыққа, бӛгетке ұрынуы (мысалы, әлеуметтік, материалдық, қызметтік т.б.). 

2) шиеленісті – кінәлінің мүддесі және алған бағыты мен ӛзге адамдардың немесе 

мемлекет пен қоғамдық ұйымдар арасындағы ӛткір қарама-қайшылықтар мен ашықтан-

ашық қақтығыстарға байланысты (отбасындағы немесе жұмыс орнындағы шиеленіс, 

ұрыс-керіс, жанжал, дау-дамай немесе т.б.). 

Кісі ӛлтірудегі шешім қабылдау – қылмыс жасау – екінші буын қалыптастыруды – 

қылмысты жоспарлауды білдіреді (уақыты, орны, тәсілі т.б.) Қылмыстық мінез-құлық 

саласында кӛп жағдайда жоспарлаү жүргізгенде бірін-бірі қайталаушылық байқалады, 

мысалы қылмыскерлер қылмыстың жоспардың басқа жоспарын іздестірмей, әбден жауыр 

болған әдіске тоқталып қалады. 

Айтылғандарды қорытындылай келе жалдау арқылы кісі ӛлтіруді – жеке адам  

адамгершілігінің қалыптасуына теріс ықпалдың пайда болуы мен қылмыстық жағдайға 

әкеп соқтыратын сыртқы объективтік мән-жайлардың пайда болуына байланысты 

тұлғаның теріс адамгершілік-психологиялық қасиеттерінің ӛзара әрекеттестігінің нәтижесі 

деп айтуға болады. 

Мұндай қорытынды жалдау арқылы кісі ӛлтіруді жасаушы тұлғаның әлеуметтік 

шындықпен ӛзара әрекеттестігінің екі деңгейін кӛрсетеді: жеке адамның адамгершіліктік 

қалыптасу шартының деңгейі және қылмыс жасаудағы нақты жағдайдың деңгейі. 

Тұлғаның адамгершілік қалыптасуының жайсыз шарты деңгейінде осы адамның қылмыс 

жасау мүмкіндігінің психологиялық алғышарттары құрылады. 

Нақты жағдай деңгейінде мұндай мүмкіндік іс жүзінде шындыққа айналады. Осы екі 

деңгейде жалпы қылмыстылықтың себептері және шарттары мен жеке қылмыстың 

себептері және шарттары арасындағы байланыстар байқалады. Осындай 

қылмыстылықтың себептері мен шарттары ӛзінің әртүрлі жақтарымен тұлғаның 

адамгершілік қалыптасуының жеке шарттарына еніп, олардың мазмұнынан кӛрінеді және 

сонымен бірге жеке адам тап болған нақты жағдайды аңықтайды.  



Ӛз кезегінде, осы  қылмыстардың жеке деңгейдегі себептері шындығында пайда 

болатын қылмыстылықтың себептері мен нақты жағдайларын бейнелеп кӛрсетеді. 
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