Аб злачынствах, учыненых прадстаўніцамі прыгожай паловы чалавецтва
Як правіла, у большасці людзей слова «жанчына» асацыіруецца з
прыгажосцю, крохкасцю, хатнім ачагом і ўтульнасцю. Нехта называе жанчын
прыгожай паловай чалавецтва, нехта – «слабай».
Прапаноўваю паглядзець на жанчын з другога боку – з пункта гледжання
крымінальнага закона. Ці часта жанчыны здзяйсняюць злачынствы ? Калі так,
то, якія? Якое пакаранне панеслі за дасканалыя дзеянні?
За 11 месяцаў 2018 года судом Ашмянскага раѐна з вынясеннем
абвінаваўчага прыгавору разгледжана 108 крымінальных спраў у дачыненні 116
асоб.
З прызначанага ліку, 15 крымінальных спраў разгледжаны ў дачыненні 17
жанчын, 2 злачынства здзейснены групай асоб.
Найчасцей жанчыны здяйснялі злачынствы, звязаныя з рознымі формамі
раскраданняў (9), радзей ‒ дзеянні, якія выказаліся ва ўхіленні ад пакрыцця
выдаткаў, затрачаных дзяржавай на ўтрыманне дзяцей, якія знаходзяцца на
дзяржаўным забеспячэнні (2), ухіленні ад адбывання пакарання (2), адзінкавыя
выпадкі ўчынення забойстваў, прычынення цялесных пашкоджанняў, дачы
яўна фальшывых паказанняў, пагрозе забойствам.
Калі казаць аб узросце абвінавачваных, то 2 злачынствы здзейснены
жанчынамі ад 18 да 30 гадоў, 4 злачынствы – ад 31 да 40 гадоў, 7 злачынстваў –
ад 41 да 50 гадоў, 3 злачынствы – ад 51 да 60 гадоў, 1 злачынства здзейснена ва
ўзросце старэйшым 60 гадоў. Такім чынам, у жанчын сярэдняга ўзросту
найчасцей узнікала жаданне пераступіць закон. Самай маладой асуджанай у
момант вынясення прыгавору было 28 гадоў, самай старэйшай – 66.
Што тычыцца іншых звестак аб асобе абвінавачваных, то 4 жанчыны мелі
не знятыя судзімасці, у перыяд якіх зрабілі новыя злачынствы, 8 жанчын не
мелі пастаяннага месца работы, у такой ж колькасці на ўтрыманні знаходзіліся
малалетнія дзеці, 7 асуджаных зрабілі злачынствы, знаходзячыся ў стане
алкагольнага ап'янення.
Пакаранні прадстаўніцам прыгожай паловы чалавецтвы назначаліся
розныя, пры гэтым улічваліся абставіны ўчынення злачынства, якія памякчаюць
і якія абцяжваюць адказнасць, даныя аб асобе абвінавачваных, наяўнасць месца
работы.
Так, найбольш строгім відам пакаранняў прыбыло пазбаўленне свабоды,
якое было прызначана 3 жанчынам, арышт прызначаны 5 асобам, абмежаванне
свабоды – 2, грамадскія работы – 3, штраф – 1, умоўнае непрымяненне
пакарання – 3.
Абставіны дасканалых злачынстваў бываюць рознымі. Падчас гісторыя
пачынаецца цалкам сабе бяскрыўдна, а вось фінал ужо залежыць ад дзеючых
персанажаў.

У адзін з дзѐн ліпеня 2018 г., пасля сумеснага распівання спіртных напояў
53-гадовая непрацуючая жыхарка Ашмянскага раѐна у ходзе сваркі нанесла
ўдар сякерай у вобласць шыі аднавяскоўцу. Ад прызначаных злачынных
дзеянняў у пацярпелага ўтварыліся ледзь толькі лѐгкія цялесныя пашкоджанні,
якія выклікалі за сабой кароткачасовае растройства здароўя. Аднак, будзь удар
мацнейшы або лакалізацыя ранення іншая, даная гісторыя магла скончыцца
намнога журботней для абедзвюх бакоў.
Прыгаворам суда раѐна дадзеная жанчына асуджана да пакарання ў
выглядзе арышту тэрмінам на 1 месяц, таксама да яе прыменены прымусовыя
меры лячэння ад алкагалізму.
Трагічным вынікам скончылася другая сварка маладой сямейнай пары,
якая пражывала ў горадзе і якая выхоўвала малалетняе дзіця: пасля сумеснага
ўжывання спіртных напояў жанчына нанесла свайму мужу клінком нажа ўдар у
шыю, ад дадзенага ранення мужчына памѐр на месцы выпадку. 31-гадовая
жанчына прызнана вінаватай у наўмысным проціпраўным пазбаўленні жыцця
свайго мужа і асуджана да пакарання ў выглядзе пазбаўлення свабоды тэрмінам
на 8 год.
Пачаткам у абодвух прыкладах прыбыло сумеснае ўжыванне спіртнога,
затым – ўзніклі сваркі, у ходзе каторых жанчыны вырашылі ўзяць у рукі сякеру
і нож, адпаведна, якім нанеслі ўдары сваім апанентам. А вось фінал у дадзеных
гісторый, як указвалася вышэйшае, зусім розны, як і лѐс у галоўных фігурантак
крымінальных спраў.
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