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Зорлық көрсету қазіргі кездерде адамзат алдында тұрған ушықты мәселе болып 

отыр. Себебі ол қоғамдық қатынастың барлық саласында оның ішінде қылмыстылықта 

жиі көрініс табуда. Зорлық көрсету қылмысы санының көбейгенімен қатар, қазір оның 

сипаты мен дәрежесі де өзгерді, оны қаруланған, ұйымдасқан әрі білікті адамдар 

жасайтын болды. Зорлыққа «әлеуметтік өмірде күш көрсету немесе психологиялық 

мәжбүрлеу мақсатында күш қолдану немесе оны қолданамын деп қорқыту» деген 

анықтама берілген. 

Тірек сөздер: кәмелетке толмағандар, қылмыс, зорлық, алдын алу жолдары, 

детерминация. 
 

Насилие в настоящее время является серьезной проблемой, стоящей перед 

человечеством. Потому что он часто проявляется во всех сферах общественных 

отношений, в том числе в преступности. Наряду с увеличением числа насильственных 

преступлений, теперь изменился и характер, и степень, в которой они совершались 

вооруженными, организованными и квалифицированными людьми. Насилию дано 

определение «применение насилия или угрозы его применения с целью насилия или 

психологического принуждения в социальной жизни». 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, насилие, пути 

предупреждения, детерминация. 
 

Violence is currently a serious problem facing humanity. Because it often manifests itself in 

all spheres of public relations, including crime. Along with the increase in the number of violent 

crimes, the nature and extent to which they were committed by armed, organized and qualified 

people have now changed. Violence is defined as "the use of violence or the threat of its use for the 

purpose of violence or psychological coercion in social life". 

Keywords. minors, crime, violence, ways of prevention, determination. 

 

Қоғамдық қатынастардың сипаты адамдар ісәрекетінің бағыттылығын анықтайды, ол 

жеке адамдар арасындағы, отбасындағы және басқадай қатынастардан, оң, теріс 

көріністерден, жақсылықжамандық көзқарастан тұрады.  

Нәтижесінде тек қоғамдық қана емес, жеке адамдар арасындағы қатынастар да 

өзгереді. Жағдайы нашарлағанда адамдардың қылығы да бұзылады, әрекетінде криминалдық 

сипат пайда бола бастайды. Отбасындағы, одан тысқары жердегі әлеуметтікпсихологиялық 

және психикалық қайшылықтар білім, мәдениет деңгейінде, ішімдікке салыну, 

жезөкшелікпен айналысу, қаңғып кету сияқты келеңсіз қылықтарда көрініс табады. Бұл 

тұрғыдан алғанда нақты адамға, мемлекет пен қоғамға теріс салдар әкелетін, криминалдық 

маңыздылығы бар әлеуметтікэкономикалық жағдайды сөз етпеуге болмайды. Соған 

байланысты тек әлеуметтік жағдайлардың криминологиялық талдамасы ғана емес, 

әлеуметтік детерминация да өзекті мәселеге айналады. 

Біз кәмелетке толмағандардың зорлықшыл қылмыстылығын зерделеу және оның 

алдын алуды ұйымдастыру кезеңдерінің ортасында қалайда зорлықшылықтың 

детерминациясы мен себептілігін ашу кезеңі болады деп санаймыз. Қылмыстың шығу тегін 
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біржола түсіндіретін қандайда бір ортақ, құбылыстың «ортақ көздерін» атайды, кейбіреулер 

әлеуметтік қайшылықтардың келеңсіз салдарын «қылмыстылықтың жалпы себептік 

жүйесіне» кіргізеді. 

Біздің ойымызша, кәмелетке толмағандардың қылмыстылығылын туындататын кең 

етек алған мәнжайлар туралы позиция және оның түрлері көңілге қонымды сияқты. Бұл 

мәнжайлар − деп жазды А.И. Долгова, қылмыстылықтың небір түрлерін тудыруы, оның 

сандық және сапалық сипаттамасын әрқилы анықтауы мүмкін [1, 214]. Сондықтан да, егер 

біз кәмелетке толмағандар қылмыстылығын зерделейтін болсақ, онда олардың тірлік 

жағдайын және сол жағдайдың өзгнру себептерін талдауымыз керек. Қандай да бір 

мәнжайдың криминалдық зорлықпен байланысын көрсетіп қана қоймай, сол байланыстың 

сипатын ашу қажет. Бұған көңіл аударған кейбір ғалымдар оны криминологиялық 

детерминация проблемаларымен байланыстырады. Детерминация − «детерминант», 

«детерминдеу» сөздерінен туған туынды ұғым. Латынның «determinare» cөзі, анықтау 

дегенді білдіреді. Бұл жерде әзірге өзара байланыстың әр қилы түрлері бөлініп алынбайды. 

Детерминттер немесе мәнжайлар − факторлары туралы себептер мен мәнжайлар үшін 

біріктіруші терминдер ретінде айтылады. 

Қылмыстылықтың детерминация процесі байланыстардың әртүрлі формаларында 

күрделі өзара әрекеттесуі болып табылады: ол күйдің және өзгелердің тек себептік қана емес, 

сонымен қатар функционалдық, статистикалық байланыстары. 

Біз себептілікті әмбебап өзара әрекеттестік формаларының бірі, зорлықшыл қылмыс 

детерминациясы түрлерінің бірі ретінде қарастырамыз. Себептілікті бұлай түсіндіргенде біз 

кәмелетке толмағандар зорлығы және зорлықшыл қылмысы қандай мәнжайлардан 

туындайтығын, ауқымды детерминистік көзқараста  − кәмлетке толмағандардың ондай 

қылықтарындағы ерекшеліктер мен сипттардың неге бой көтеретіндігін анықтауға талпыныс 

жасаймыз. 

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. Мінезқұлық нормалары мен 

құндылықтары туралы мағлұматтар адамдар мен жеке тұлғаларда дүниетаным мен 

психологияны қалыптастырып, ақпараттың әрқилы көздері мен жолдары арқылы игеріледі.  

Себепсалдар байланыстарын зерттеуде шексіз «себепсалдар» буындарын айырып 

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

жақын деген себептер жүйесін түсініпбілуге мүмкіндік туғызады. 

«Себепсалдар» әрекеттестігі жағдайға, яғни оның «ортасын» құрайтын, оларға 

қосылып және олардың белгілі бір дамуын қамтамасыз ететін құбылыстардың, 

мәнжайлардың жағдайына байланысты. «Себеп-салдар» әрекеттестігі қажетті жағдайлардың 

жеткілікті жиынтығымен жүзеге асады. Қылмыстылықтың себептілік механизмінде 

себепсалдарды туғызады, ал жағдай − оған ықпал етеді. Бұл жерде әңгіме олардың қандай 

да болмасын әрекеттері міндетті байланыста болуы жөнінде болып отыр. Қылмыстылық 

тудыратын себептер мен жағдайлар кешенінің біріккен әрекеттері − криминогендік 

детерминант деп аталады. 

Әлеуметтік құбылыстардың септілігі түсініктемесі себептіліктің негізгі әдістемелік 

ұғымынан туындап, оның қоғамдағы әсірес төмендегідей ерекшеліктерін ескереді: 

а) себепсалдарлық заңдылықтардың екі типін: динамикалық және статистикалық;  

ә) әлеуметтік детерминацияны зерттеу кезінде жүйелі әдіс міндеті;  

б) әлеуметтік детерминанттың мазмұны әсіресе қоғамдағы қарамақайшылықтармен 

және тиімді шешумен анықталады. 

в) әлеуметтік құбылыстар қоғамдастық, қауымдастық (топ) және тұлғалар 

деңгейіндегі әртүрлі қызмет жүйесін көрсеттетін болғандықтан, соңғы нәтижесінде қызмет 

немесе әрекет сипатын таңдау адамдардың сұранысымен, қызығушылығымен  және 

себептерімен анықталады; 

г) әлеуметтік детерминацияны талдау тарихи әдістерді қолдануды қажет етеді, яғни 



өткендегіден қазіргіге дейінгі және қазіргідегіден келешектегі даму барысындағы 

құбылыстарды таныпбілу қажет, мұның өзі детерминация жөнінде мағлұматтар беріп қана 

қоймайды, сонымен бірге оның алдағы дамуын болжауға мүмкіндік береді.  

Детерминация процесін детерминанттардың өздері − қылмыстылықтың себептерімен, 

жағдайларымен, коррелянттарымен шатастырып, араластыруға болмайды. Детерминация − 

диалектикалық заңдылық, сондықтан да ол әлеуметтік бейтарап. Детерминациямен күрес 

мүмкін емес. Мәселен, орта мен тұлғалардың әрекеттестігіне қарсылықты күшейтуге 

бағдарланған алдын алу  бағдарламасын ойластыру мүмкін емес шығар. 

Қылмыстылықтың себептері мен шарттары − қоғамдық экономикалық қауымдастыққа 

және сол мемлекеттің өзіне тән салдары ретінде сәйкес келетін қылмыстылықты анықтайтын 

теріс жүйе.  

Қылмыстылықтың себептері мен шарттары өзінің 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. 

Криминогенді детерминанттар біршама тұтастай жалпыны (жүйені) құрайды. Бұған 

қылмыс топтарының (түрлерінің) себептері мен шарттарының жүйелік бөліктері енеді, 

мысалы күш көрсету, пайдакүнемдік, ұайталанған қылмыстар және басқалары. Нақты 

қылмыстардың себептері мен шарттары криминогенді жүйенің бастапқы элементтері 

болады. Мұндай элементтердің арасында күрделі көп деңгейлі өзара әрекеттестіктер болады. 

Осыған байланысты криминогенді жүйе нақты қылмыстың себептері мен шарттарының 

арифметикалық сомасы бойынша есептеліне алмайды. Ол әлеуметтік құбылыстың сапалы 

жаңаша қасиетіне ие болады. 

Әрекет ету механизмі бойынша детерминанттар: қылмыстылықты тудырушы 

(себепкер) және себепші, көмектесуші, мүмкіндік туғызушы болып бөлінеді. Олар 

қылмыстық деңгейінен және жекелеген қылмыстардың жүйесінен көрініп тұрады және пайда 

да болады. Оған детерминацияның барлық деңгейіндегі изоморфизм (құрылымдардың 

біртектестілігі) деген ұғым айғақ. 

Қылмыстылық себептері мен шарттары мағлұматтарын жүйелілік көзқарасымен 

бағалау көпфакторлы (кондиционалистік) теория ретінде ешбір негізсіз болып табылады [2, 

38]. 

Факторлар теориясы әлеуметтану мен криминологияда криминогенді детерминантты 

теңестіріп талдағаны үшін (олардың айырмашылықтарын ескермей) сынға алынып келеді. 

Осы орайда белгілі американдық криминолог Сатерленд факторлар теориясын 

«салыстырусыз құндылықтар каталогы» деп атаған болатын. Дәл сол өзінен өзі дұрыс сипат 

алатын қылмыстылық факторына жүйелілік көзқарастарды пайдалана қоймау − 

факторлардың басты әдістемелік кемшілігін құрайды. 

Қылмыстылықты детерминант жүйесінде негіздеудің ғылыми ғана емес, тәжірибелік 

маңызы да бар. Қоғамдық психологияның өзгеріске ұшырауының орны толмас сипатқа ие 

болуы мүмкін және оны қалпына келтіру үшін көп уақыт кетеді. Қылмыстылықтың шартына 

байланысты мәселе жеңілірек. Жеке адамға байланысты алдын алу шаралары, сондай -ақ 

сотталғандарды түзеу − тиісті криминогенді психологияны криминогенсіз психологияға 

алмастыру.  

Криминогенді детерминанттар жиынтығын жүйе ретінде қарастыру қылмыстылыққа 

әсер етудің мазмұны мен механизмінің айырмашылықтарын мүлдем жоққа шығармайды. 

Жүйелік әдіс қылмыстылықтың себептері мен шарттары жүйесін жүйе ішіндегі көп қырлы 

байланыстарды орнатуға жағдай туғызады, криминогенді жүйелердің бөлінбейтін 

элементтерін ашады, оның метажүйелерімен (қоғаммен, мемлекетпен, әлемдік 

қауымдастықпен) өзара әрекеттестігін анықтайды. 

Себептер − қылмыстылық пен қылмысты тікелей туғызатын, жаңадан өндіретін заңды 

салдары ретіндегі әлеуметтік-психологиялық детерминанттар. Қоғам мен заңнан алшақтаған 



қауымдастық пен тұлғаның әлеуметтңк және құқықтық психологиясы қылмыстылықтың 

себептер жүйесін құрайды. Қылмыстылықтың себептері арасынан дәлелсіз агрессивтілікті, 

ұлтшылдықты, қоғамды елемей жек көруді, құқықтық нигилизмді ерекше атап көрсетуге 

болады. Қылмыстылық себептерінің жүйесі әлеуметтік-психологиялық құбылыс болып 

табылады. Дегенмен осындай жүйелілік нақты қылмыс дәлелін қылмыстылықтығ әлеуметтік 

криминогенді дәлелімен қарама-қарсы қою мүмкін емес, өйткені жүйенің барлық 

элементтері өзара әрекеттес. 

Шарт − бұл өзі қылмыстылық пен қылмыс тудырмайтын, бірақ себептің әрекетіне 

жағдай туғызатын, жеңілдететін, өршітетін кері , әлеуметтік құбылыс. Мысалы, бақылау-

ревизиялық қызметтің жеткіліксіздігі материалдық құндылықтарды сақтау, есеп жүргізу 

және пайдалануда бақылаусыздық туғызып, меншікке қол сұғушылыққа жағдай жасайтын 

шарт болып саналады. Себептер мен шарттардың арасында «криминогенді детерминанттар» 

талданған ұғым пайдалануға және басқаларды қамтитын өзара тығыз әрекеттестік болады. 

Мазмұны жағынан себеп әлеуметтік-психологиялық сипатта. Шарт та сол сияқты 

экономикалық, саяси, құқықтық, ұйымдық  және басқа да мазмұндарға ие. Себеп − 

қылмыстылықты тудырады, шарт − себептердің қылмыстық әрекетке айналуына жағдай 

жасайды. Олар кейде рөлдерімен алмасуы да мүмкін.                     

Криминология отбасындағы қылмыстарды бөліп алғанда оларды отбасындағы 

зорлықпен байланыста қарайды. Көбіне бұлар адамның жеке басына қарсы кылмыстар, 

олардың соңғы кездері сипаты өзгеруде: кісі өміріне кастандык жасау, өлтіру, қылмысты 

топтасып жасау, оны кылмысты қайталап жасаушылардың жасауы көбейіп барады. Кісі 

өлтірудің 7%-ында атылатын қару, 28%-ында суық кару. 50%-ында қару ретінде басқадай 

заттар қолданылады екен: Суға тұншықтырып, кылқындырып, у беріп өлтіру де жиі 

кездеседі. Отбасында экстремистік сипаттагы іс-әрекеттер де орын алуда. 

Отбасында әртүрлі адамдардың тағдыры тоғысады. Әр адамның өзінше мақсаты, 

көзқарасы. мұқтаждығы болады. Солардан туындаған дау-дамайды басу үшін адамдар бірін-

бірі ұғынуы тиіс. Әлеуметтанушылардың пікірінше, отбасында кішкентай балалар емес, 

ересек балалар бар үйде қактығыс жиі болады екен. Біздің мәліметтерге қарағанда, дау-

дамайдың 65%-ы ерлі-зайыптылар арасында, 28%-ы - ата-ана мен ересек балалары арасында, 

7%-ы - балалар арасында болады. 65% жағдайда ата-ана балаларға катысты зорлық көрсетсе, 

35% жағдайда балалар ата-аналарына катысты зорлық көрсетеді екен. Егер балалар ішінен 

тек 14-17 жастағыларын ғана алатын болсақ, онда олар тарапынан болатын зорлық 80%-ға 

дейін көтеріледі. Бірақ мұның отбасында тиісті криминалдық жағдай туындап адамның жеке 

басына карсы қылмыс жасалған отбасыларына ғана қатысы бар. Отбасындағы 

криминологиялық (немесе қылмыстық) жағдай ұтымы жайында айтуға болады. Ол 

отбасындағы катынастар жүйесімен байланысты.Оның басты кұрамдас бөліктері  кісі және 

оның отбасындағы мінез-құлқы. отбасында ұстанатын орны, өзіне тән қасиеті, қылмыстық 

әрекеттерінің қалыптасу ерекшеліктері, жәбірленушінің виктимдік іс-әрекеті, оның 

айыптының қылығына жауабы. Жалпы бұл криминалдық жағдайдың нышандары жайлаған 

отбасындағы жағдай. Зорлыкшылықтың сипаты ерекше бөлініп алынады, ол отбасындағы 

қылмыстық сылтауымен тығыз байланысты. Бұл жерде сылтау мен зорлықшылыкты 

бөлектеуге болмайды. 

Отбасы-тұрмыстық қылмыстардың себептері мен жағдайларын оларды жасаған 

адамдарды зерделеу үшін. ары қарай тиісті сақтандыру шараларын қарастыру үшін 

отбасының өзін танып білу керек, отбасындағы қатынастарды  зерттеу қажет. Сонда ғана 

кылмыстың, зорлықшулықтың астарын түсіне аламыз. Мұндай тәсілде бұл кылмыстарға  

себепші болған әлеуметтік жағдайға келіп тірелеміз, отбасының өзінің қылмысқа  қосқан 

«үлесін» анықтаймыз. Криминологияға отбасының өзі керек емес, ол қылмыстық жағдайдың 

отбасында бар-жоғына көңіл бөледі.  

Бұл нышандарды зерделегенде, отбасынын өнегелік келбетіне баса назар аудару 

керек. Ол келбет оң немесе теріс болуы мүмкін. Кейде өнегесі жақсы отбасыларында да 

қылмыс жасалынады, бірақ ол үшін ауыр, төзімсіз жағдай немесе ерекше алдамшы ықпал 



болуы тиіс. Өнегені жоғалтып алу үшін ондай қасиеттін отбасындағы тамыры таяз болады. 

Қылмыс негізінен өнегесіз отбасында жасалынады. Отбасындағы мораль, дегенмен, білім. 

мәдениет және т.б. деңгейімен тығыз байланысты.  Басқа да факторлар бар. Отбасындағы 

қылмыстардан сақтану үшін оларды жан-жакты зерделеу керек. Нашар отбасы - сактандыру 

шараларының ерекше нысаны. Сактандыру шараларының барлығы немесе басым көпшілігі 

тұратын жерде жүргізіледі. Ерте сақтанудың маңызы зор. Бұл учаскелік полиция 

кызметкерлерінен гөрі психологтың ісі [3, 14]. 

Бүгіндері өнеге полициясыи құру жөнінде мәселе көтерілуде. Қоғамдағы көптеген 

келеңсіз құбылыстар отбасынан бастау алады. Бұл жерде тұрмыс та, бос уакыт мәселесі де 

рөл атқарады. Қазір қылмыстылықтың, қылмыстық іс-әрекеттің жаңа формалары пайда 

болуда, қылмыскерлердің сипаты да өзгеруде. Негізінен, криминалдық зорлықшыл 

қылмыстың пайда болуы барлық әлеуметтік детермианттары отбасымен, тұрмыспен және 

бос уақытпен байланысты. 

Біз кәмелетке толмағандар жасаған зорлықшыл қылмыстардың қоғамға аса қауіпті 

екендігіне назар аудардық. Қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің етек алғандығы емес (ондай 

көптеген елде бар), қылмыстың  зорлықшыл-агрессивтік сипаты үрей тудырып отыр. 

Кримиңалдық  зорлыкшыл сипатында сандық қана емес, сапалық та теріс өзгерістер бар. Аса 

катыгездікпен, айуандықпен жасалатын қылмыстар көбейіп барады. Мұндай жағдай тек кісі 

өлтіргенде ғана емес, басқа қылмыстарда да орын алуда. 

Зорлық ұғымына заң жүзінде қандай да бір нақты анықтама берілмегендігін айттық. 

Содан барып «зорлық», «криминалдық зорлық», «қылмыстық зорлық», «зорлықшыл 

қылмыс», «зорлықшыл қылмыстылық» ұғымдарына әртүрлі түсініктеме берілуде. 

«Криминалдык зорлық жүйесі» сияқты маңызды ұғым да әдебиетте нақтыланбаған. Ол 

«кылмыстық зорлык» ұғымымен тендестіріліп жүр. Біздің ойымызша, бәрінен бұрын, 

криминалдық зорлықшыл сипатгамасын әлеуметтік құбылыс ретінде және оган негізделген 

криминологиялық ұғым деп карастыру керек. Мына ұғымдар қарастырылады: зорлықшыл 

қылмыстылық және оның эмпирикалық көрінісі; жалпы кылмыстык зорлықшыл 

қылмыстылык (тиісті іс-әрекеттер жиынтығы), өзінің жеке мәні бар зорлықшыл кылмыс [4, 

18]. Бұл тұста зорлықшыл қылмыстарды кылмыстық занда көзделген зорлыкшыл емес 

қылмыстардан ажыратудың критерийлеріне назар аудару  керек. Мұнда криминологиялық 

топтастыру да қажет. 

Криминологиядағы және қылмыстық құкыктағы дәстүрлі «зорлықшыл қылмыс» күш 

қолданумен немесе қолданамын  деп  қорқытумен  ұштасып жатқандықты  білдіреді. 

Көптеген авторлар күш көрсету зорлыққа   күш колдануды, ал психикалық (кейде 

психологиялық деп айтады) зорлыққа -күш қолдану арқылы коркытуды жатқызады. Олар 

зорлық ұғымын анықтау қылмыстык құқыктың міндеті, ал криминология қылмыстық-

құқықтық ұгымды пайдаланады дейді. Талдама үшін тек сот практикасының мәліметтері 

ғана емес, криминологиялык акпарат та керек. 

Криминологиялық және кылмыстық-құқықтық ғылым өкілдері зорлықшыл 

қылмыстылық проблемаларын шешуде қомақты үлес қосты. Бірақ қылмыстық-кұкықтық 

теорияда зорлық ұғымы белгілі бір әлеуметтік мақсатта қарастырылған - зорлықшыл 

қылмыстармен қылмыстық кұкықтық күресті камтамасыз ету, оларды топтастырумен 

байланысты мәселелерді практика жүзінде шешу. Криминология да өз рөлін атқарады, ол 

зорлықшыл қылмыстың жалпы белгілерін әлеуметтік құбылыс ретінде басқа жағынан көруге 

мүмкіндік берді. Құбылыстың мәнін түсінгенде ғана оны зерттеуге және себептері мен 

зияңдылығын түсіндіруге болады. Бірақ бір формула шегінде криминалдық зорлық сияқты 

күрделі де көпжақты үғымды дәл және толық білу мүмкін емес. Өте нақты баяндалған бұл 

ұғым зорлыкшылықтың мәнін көрсете алмайды деп ойлаймыз. 

Оның ең елеулі белгілерін атай отырып, криминалдық зорлық жайында айтқан жөн, 

ол белгілердің негізгілері мыналар: 

1. Кез келген әлеуметтік құбылыс сияқты криминалдық зорлық та әлеуметтік 

субъектілердін өзара әрекеттесі, адамдар арасындағы қатынас ретінде көрініс табады, оны 



айыпты мен жәбірленуші арасындағы «күрес» деп айтуға болады. 

2. Әлеуметтік құбылыс ретінде криминалдык зорлық белгілі бір сандық көріністермен 

(сырткы) және салалық (мәндік) белгілермен сипатталады. 

3. Зорлықшылық — сырттай алып қарасақ, ол катынастың бір субъектісінің екіншіге 

ыкпалы. Бұл күш қолдану актісі деп  қабылданады, ал зорлық тек  күш колданумен ғана 

шектелмейді. Әлеуметтанушылық ұғымда  күш  дегеніміз - адамның өзінің әрекет ету 

мүмкіндігі, кабілеті ғана емес, сонымен катар бөтеннің күшін қолдануды  анықтау  

мүмкіндігі. Мысалы, зорлық кезінде күш көрсету қолданылады. Ал күш адамның «калауы 

мен еркіне» ғана қарсы емес, «заңга кайшы» да колданылады. Күш колданудың 

«заңсыздығы» құқыктық тыйымды бұзу ғана емес. мораль нормаларын да бұзу болып 

табылады [5, 58]. 

Зорлықшылыкты мәжбүрлеу формасы ретінде де қарастыруға болады. Бірақ ол тек 

мәжбүрлеумен шектелмейді. Зорлық өз объектісін тікелей басуда немесе жоюға дейін 

барады. Зорлықшылыктың қоғамға ең кауіпті формасы - кісі өлтіру. Бірақ зорлық жүйесінде, 

біріншіден, кісі өлтірумен ұштасатын қылмыстарды (ұрып соғу, адамды ұрлау, оны еркінен 

айыру, аманат басып алу, карақшылык, т.б.), екіншіден, өзінше дербес зорлыкшыл 

әрекеттерді бөліп карастырған жөн. Соңғылардың қатарына ең алдымен денеге ауыр жарақат 

салуды. Әйел зорлауды жаткызу керек. Статистика көрсетіп отырғандай. мұның бәрі 

криминалдық зорлыкшылықтың ең көп таралган формалары.  
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