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Г.М. Атаханова
Әл-фараби атындагы заң факулыпетінің қы:шыстық құқык;,
қылмыстық іс жүргізу және криминсшистика
кафедрасының доңенті

МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЬІЛМЫСТАРДЫ ТУЫНДАТАТЫН ОБЪЕКТИВТІ ЖӘНЕ
СУБЪЕКТИВТІСЕБЕПТЕР

Меншікке қарсы кылмыстылық детерминантгарын, оның түрлері мен топтарын айқындау жэне
талдау кылмыстардын жалпы сақтандырудың қисынды жэне іс жүзінде басгапқы сәттері болып
табылады. Мсншікке қарсы қылмыстылықты туындататын себептерді, себептср әсерінің өрістеуіне
көмектесетін объектвиті жэне субъективті жағдайларды білмей, қылмыстылыққа тиімді эсер ету
мүмкін емес.
Мсншікке қарсы кылмыстар себептері мен оларға түрткі болатын жағдайларды түжырымдамалық талдау бүл қүбылыстардың күрделі көп фактор.іык табиғаты туралы айтуға мүмкіндік береді.
Олар эртүрлі аймақтардың өзіндік ерекшеліктерімен өзгереді. коғамның әлеуметтік жэне қүкықтық
өміріндегі езгерістермсн қатар түрленеді. Сондықтан меншік қылмыстылығының себепті ксшенінің
барлық кезеңдер мсн халықтар үшін жарамды эмбебап үлгіні күру үмтылыстары тпімсіз болып
табылады.
Меншікке қарсы қылмыстар себептері мен оларга түрткі болатын жағдайларды зерттеу кезінде
басты эдістемелік талап қылмыстылықтың сапалык жэне сандық сипаттамаларының элеуметтік
ортаның жағдайларынан тэуелділігін ескеру болып табылады [1,36 б.].
Сондықтан алғашқы кезеңде меншікке қарсы қылмыстылықпен ең тығыз байланысты элеуметтік құбылыстар мен проңестер шеңберін белгілеу кажет (топтық криминалдық сананың артуы,
сыбайлас жемқорлық, қүқық қорғау жэне қүқық қолдану қызметінің тиімсіздігі, маскүнемдік, алкоголизм, нашақорлық, белгілі-бір халық топтарының люмпенизациясы жэне маргинализациясы,
қоғамның рухани өмірінің өзгеруі, кейбір халык топтары өкілдерінің невротизациясы мен
психопатизациясы жэне т.б.).
Екінші кезеңде меншікке қарсы кылмыстардың криминоғендік түрлерінің арасындағы қылмыстылықтың басым бөлігін анықтайтын (үрлык, дене зақымдары, тонау, бүзақылық, қарақшылық
шабуыл жэне т.б.) статистикалық және корреляциялык байланыстарды анықтау кажет.
Үшінші кезеңде ІІБ қызметіне белгілі-бір дәрежеде тэуелді себептер мен жағдайлар анықталады (күзету шаралары жүйесі, қадағалау мен бакылауды үйымдастыру, нысандарды қорғаудың
техникалық қүралдары, халықтың қүқықтық ақпараттылык деңгейі жэне т.б.). Талдау қызметінің
үшінші кезеңі ІІБ асыратын меншікке карсы қылмыстардың жалпы сақтандырудың мақсатты жэне
нақты шараларын жасау үшін шынайы ақпараттық алгышарттарды қүрады.
Қылмыстылық пен оның түрлерінің себептерін талдаудың нәтижесі олардың жою шараларын
қабылдау немесе эсерін шектеу болып табылуы тиіс. Бүл бағыттағы ІІБ қызметінің ерекшелігі олардың бүл істегі мүмкіндіктерінің аса шектеулі болуы .
Ішкі істер органдарының қоғамдық жэне жеке меншікті қорғау жөніндегі жалпы сақтандыру
қызметінің түрлері мен жоспарлары жеткілікті дәрежеде болғанымен, қылмысты тойтаруға мардымсыз. Бүл қызметтің мэні белгілі-бір аумақта немесе нысанда қылмыстардың іске асырылуына
объективті түрде кедерғі болатын жағдайлардың жасалуында. Ішкі істер орғандарының қолданылуында ол үшін үйымдастыру, техникалық, ақпараттық жэне қоғамдық қауіпсіздік полициясы
бөлімшелерінің күнделікті қызметінде ең белсенді түрде іске асырылатын басқа да шаралар бар.
Қоғамдық қауіпсіздік полициясы меншікке қарсы сақтандыру қызметтерін криминалдық
жағдайды жэне көшелердегі, қоғамдық орындардағы жэне шагын түрғын аудандардағы жағдайды
талдаудың негізінде іске асырады. «Көше» қылмыстылығының ең көп таралган түрлері азаматтардың
өміріне, денсаулығына жэне меншігіне қарсы қылмыстардың ішінде ұрлық, тонау, қорқытып
алушылық болып табылады. Бүл мүліктік қылмыстардан сақтандыру үшін эртүрлі әдістер мен
Құралдардың бүтіндей бір кешені қолданылады. Бүған ең алдымен, патрульдық-пост қызметін
жүргізу кезінде жүзеғе асырылатын қадағалау, текссру жэне бакылау эдістерін жатқызуға болады.
Жеделдік жағынан ең күрделі аудандар мен қалаларда жедел-іздестіру жэне қадағалау-сақтандыру
операцияларды, сондай-ақ қоғамға жат бағытты үстанатын азаматтардың шоғырланатын жерлерін
(мүндай азаматтардың жиналу үялары, базарлар, коммерциялық сауда аймақтары, мейманханалар,
жатақханалар) жиі тексеру режимін үздіксіз жүргізу қажет.
Қоі-амдық қауіпсіздік полициясының меншікке қарсы қылмыстардан жалпы сақтандыру
Қызметі үшін қүқық қорғау бағытындагы қоғамдық құрамалар желісін қалпына келтіру жэне дамыту,

