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РЕЗЮМЕ
В научной статье на основе анализа и обобщения те- |
оретических источников, нормативно-правовых актов, результатов диссертационных исследований, материалов
следственной и оперативно-розыскной пракгики Кыргызской Республики рассмотрены проблемные аспекты противодействия организованной преступности на современном
этапе.
і!
Автором предпринята попытка в научной статье определить возможные пути организационно-правового совершенствования практики противодействия организованной =;'
преступности
КЕ8ИМЕ
Іп іһе зсіепііііс агіісіе оп іһе Ьазіз оГіһе апаіузіз апсі »епегаіізаііоп оГІһеогеіісаі зоигсез, гедиіаіогу 1е§а1 асіз, гезиһз оГ |
сііззегіаііопаі гезеагсһез, таіегіаіз оГ іпуезіі^аіогу апсі орегаііуеіу-зеагсһ ргасһсе оГіһе Кіг^һіг КериЫіс ргоЫет азресіз і
оГ соипіегасһоп оГ Іһе ог§апізес! сгіте аі Іһе ргезепі зіа§е аге
сопзісіегесі.
Тһе аиіһог ипсіегіакез аііетрі іп Іһе зсіепһйс агһсіе •
1о сІеГіпе роззіЫе \үауз оГ ог§апігаііопа1-1е§а1 регГесііоп оГ :
ргасіісе оГ соипіегасһоп оГІһе ог^апізесі сгіт

146

МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ
СТАТИСТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Атаханова Г.М., цылмыстьщ цщьщ,
цылмыстъщ іс жургізу және криминалистика
кафедрасыныц з.г.к., доценті
2009 ж. статистикалық мәліметке жүгінетін болсақ,
Алматы қаласы бойынша меншікке қарсы қылмыстардың
түрлерінің: бөтеннің мүлкін иеленіп алу немесе ысырап
ету (176 бап), алаяқтық (177 бап) үшін білімділік және
біліктілік деңгейлерінің жоғары екендігін айта кету кере|с. Олар кәптеген басқа қылмыстың түрлерін жасайтын
қылмыскерлерден осы аталған белгісімен ерекшеленеді.
Бүдан біз меншікке қарсы үқсас қылмыстардан сақтандыруда, нақты адамдарға қатысты жеке тэрбиелеу шараларын өткізуде озіндік маңызы бар екенін ескеру қажет
деген қорытьшдыға келдік. Сонымен қатар бүл фактор
жасалған ботеннің мүлкін заңсыз айналымға түсу істерін
тергеу түрғысында да маңызды орын алады.
Ал керісінше, үрльтқ (175 бап) жасайтын адамдардың
білімділік деңгейі қылмыскерлердің басым бөлігіне үқсас
бсілганымен, басқа да бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға
түрудің түрлерінен (176 бап, 177 бап) төменірек екендігін
бйійқадық. Біздің зерттегі жатқан қылмыс тобының білім
дсңгейі туралы мәліметтердің сииаты шындыққа сай болып
табылмайды, яғни іс жүзіндегі білімдері, дағдылары тиісті .
кдокаттарда белгіленген деңгейге сәйкес келмейді.
Үрлық жасайтын адамдардың мәдениеттілік деңгейі
гіімен болғандықган, олардың мүдделері мен талаптарій өресіз болады, үждансыз сезімдерін қанағаттандыруға,
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