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1.
Зерттеу такырыбынын езектЫ п жэне онын жалпы гылыми жэне
жалпы мемлекеттж багдарламалармеи (тэж1рибенщ жэие гылым мен
техника дамуынын сураныстарымен) байланысы
М.Е. Балгожинаньщ диссертациялык жумысы теориялык жэне
колданбалык тургыдан мемлекет1м!здщ кукыктык саясатынын мацызды
багыттарыныц б1ршде белгшенген рецидив кылмыстылыкты ескерту
мэселесше арналган.
К,азакстан Республикасыныц кукыктык жуйесшщ байыпты турде езгеру
жагдайында
оган
озык шет елд1к жзне
отандык тэж 1рибелерд 1
имплементациялаудыц жзне жогарыда корсетшген багыттар бойынша
гылыми зерттеулер ж урпзудщ мемлекет пен когам мудделерш коргаудагы
мацызы жогары. Сондай-ак, Елбасы «К,азакстан-2050» Стратегиясы
калыптаскан мемлекеттщ жаца саяси багыты» Жолдауында белг ijiei i
еткендей, мемлекеттж децгейде кол жетюзген коптеген жепспктер1м1зге
карамастан жалпы модернизациялау уДеР^с1не шеспей калган элеуметтж
топтардыц бар екещ цп корсетшген. Адамнын моральдык кецш - куш мен
когам мудделерше эсер етуип осындай дисбалансты жою жэне когамныи
барлык мушелершщ ортадан оз орнын табуларына мумкшдж беру
белгшенген. Сондыктан б1здщ мемлекет1м1з ушш маргиналды топ окшдерш
калыпты OMipre оралту мэселеЫ ете езекп болып табылады. Диссертациялык
зерттеу жумысы кылмыстык жэне кылмыстык - аткару заннамаларынын
жацадан
кабылдануына байланысты
едэу1р езгерютерге
ушыраган
кылмыстар рецидивше катысы бар кылмыстык - кукыктык курылым
ережелерш зерделеуге жэне оларга талдау жасауга багытталган.
Автор кылмыстык зацнаманы [згшещцруге бет бургам зац шыгарушы
багытын непзге ала отырып, кылмыстар рецидивше катысты кукыктык
ыцгайдьщ озгергецщгш байкаймыз. Осы тургыдан бул мэселеш егжей
тегжейл1 карастыру жэне зерделеудщ мацыздылыгына кез жеткгземгз.
Диссертант рецидив кылмыстылыкты ескертудш ен тшм/ц жолы
кылмыстык жазаны каталдандыру емес, бас босгандыгынан айыру
орындарынан босап шыккан тулгаларды элеуметпк бешмдеу деген тужырым
жасайды. Постпенитенциарлык элеуметтж бешмдеу угымы бурыннан 6epi
колданыста болганымен оныц элеуметтж мэш каз1р галымдар мен
практиктер тарапынан жан - жакты, 3pi толы к зерттелш, когамдык
мацыздылыгы артып келе жаткан элеуметтж инсти гутгардын б iр i.
Сондыктан диссертант тацдаган такырыптыц е з е к т ш п кумэназ.

Зерттеудщ эдюнамалык, теориялык жэне норматив™ базасы пэнд1
терец тануга мумюндж 6epin, алынган нэтижелердщ жогары дэрежелкгппн
керсетедк
2.
Диссертацияларга койылатын талаптар денгейшде! i гылыми
нэтижелер.
Автордьщ зерттеу нэтижесшде алган гылыми корытындылары «Гылыми
дэрежелер беру ережесш беюту туралы» Кдзакстан Республикасы Ыгпм жэне
гылым министршщ 2011 жылгы 31 наурыздагы №127 Буйрыгыныц 5-8
тармактарына сэйкес келедг Зерттеу эдюнамасы, гылыми материалдарга
талдау жэне корытындылар жасау эд1с1, зерттеу жумысын жазудагы макса г
пен мшдеттер жуйесц угымдык - терминологиялык аппарат пен жумыстын
эмпирикалык базасы осы зерттеудщ койылатын талаптарга сэйкесii.iirin
аныктап отыр. Диссертант тарапынан усынылган диссертация автордын
кылмыстык кукык, кылмыстык-аткару жэне криминология гылымына коскан
жеке улесш айгактайтын 6miKTi гылыми жумыс болып табылады.
Усынылган зерттеу жумысыныц езш дж дербес сипатын мынадан ангаруга
болады: осы такырыпты (жаца кылмыстык зацнамага сэйкес) к а iipi i
казакстандык авторлардын зерттемеуц такырыптыц теориялык
гылыми
зерттелу децгешнщ, эмпирикалык материалдарга талдау жасау жэне
корытындылауыныц, Heri3ri проблеманы зерттеу кисыныныц сонылыгы жэне
жарыкка шыккан макалаларыныц басым бел1г1не диссертанттын автор
болуы.
Алынган гылыми нэтижелер криминология, кылмыстык кукык пен
кылмыстык - аткару кукыгын жэне баска да отандык заннамамыздын
кукыктык нег 1здер 1н дамытуга улес коса алады.
Осы проблеманы зерттей отыра автор оныц б1рнеше н еп зп багыттарын
белгшейд1:
- автор кылмыстык саясаттыц «жазаны унемдеу» кагидаты непзшде
дамуына колдау керсетед1;
- кылмыстар рецидившщ кылмыстык - кукыктык курылымына талдау
жасап, оны жетшд1ру жолдарын усынады;
- бас бостандыгынан айыру орындарынан босаган адамдарга элеумепмк
кемек керсетуд1 кецейту бойынша тыц усыныстар жасайды.
BipiHmi багыттагы мэселелерд1 карастыруда республиканыц калыпгасу
кезецдер1нде устанган кылмыстык саясатына шолу жасалып, кептеген
криминологтардыц П1к 1рлер 1 нег1зге алынган.
Ек1нш1 багыттагы сурактарды карастыра отырып диссертант зацды купи
бар кылмыстык зацнаманы оцтайландыру максатында 6ip катар езгертулер
мен толыктырулар енг1зуд1 усынады.
YmiHmi
багыттагы
мэселелерд1
карастырудын
он
iие 111i м i
постпенитенциарлык элеуметт1к бей1мдеуд1 жетшд1ру деп санап. автор осы
мэселеге катысты отандык зацнамаларга толыктырулар енг 1зуд 1 усынады.
3.
1зденуипнщ диссертацияда тужырымдалган ap6ip гылыми
нэтижесшщ непзделу1 мен шынайылык дэрежесь

Автордыц апдына койган максаты мен мшдеттер1 зерттеу жумысыныц
канагаттанарлыктай децгейдеп нэтижелер алуына мумюндж берген.
Диссертант жалпы жзне жалкы гипотезалар коюда жэне оларды зерттеуде
жеткшжт1 дэрежедеп ой - epiciH керсетш, жанашылдык ынгай таныткан.
Автордьщ зерттеу эдюнамасы мен эдютемесш жэне угымдык аппаратик
жогары денгейде мецгергещцгш ацгаруга болады. Зерттеу жумысындагы
гылыми тужырымдары мен корытындылары жэне усыныстары жеткипкп
эмпирикалык
материалдармен
дэйектелш,
кисындык
тургыдан
жуйелецщршген.
Гылыми тужырымдары мен корытындылары жэне усыныстары
шынайылыгы мен н е п з д ш г ш ашуда 1зденуцп таанымнын гылыми э;исrepi
жуйесше, криминология, кылмыстык кукык, кылмыстык аткару
кукыктарыньщ жалпы теориясына суйенген. Аталмыш мэселелерд1 зерттеу
рецидив кылмыстылыкты ескертудщ Ka3ipri угымын едэу1р жаксартуга
мумюндж беред! деп пайымдаймын.
Диссертация бойынша гылыми корытындылар зерттеу такырыбы
бойынша эдебиеттер мен нормативтж кайнар кездерге непзделген. 1зденуип
тарапынан КССРО, ТМД жэне Кдзакстандык галымдардын ipr ел i енбекiepi
зерттелт, ез мемлекеттершде реформалау удер1сшен с эти еткен кейб 1р
мемлекеттердщ тэж!рибес1 Heri3re алынган.
4.
1зденушшщ диссертацияда тужырымдалган ap6ip нэтижесшщ
тужырымдары мен корытындыларыныц жаналык дэрежеск
Автор алган н е п зп нэтижелерд -1 зерделеп, корытынды жасай отыра
оларды жаца тужырымдар деп багалаймыз.
BipiHLiii нэтижеш жаца деп санаймыз. Кецес уюметшен б1здщ уакытка
дешн жеткен репрессивтш к кагидатына непзделген кылмыстык саясаттын
ем1рдщ
непзп
салалары
бойынша
тшмЫзд1п
жайлы
зерттеупп
криминологтардыц басым бел1п niKip бшд1рш жургенмен, оны кылмыстар
рецидив1мен байланыстырудагы 1зденушшщ козкарастары соны.
Еюннп нэтижесш imiHapa жаца деп багалауга болады. Ол кылмыстык
жаза «дагдарысымен» байланыстырылганмен
кылмыстар рецидивше
катысты жеке ойы назар аударарлык.
Y m iH iiii нэтижеш жаца деп багалаймыз. Гзденушшш зацды кушi бар
кылмыстык кодекстщ 14-бабында бершген кылмыстар рецидив! курылымына
катысты пшрлер1 непзд1 турде дэйектелген.
Тертшип нэтижесш imiHapa жаца деп санаймыз. Автор кетерш отырган
жаза етеу орындарында отырган сотталгандардыц кейб1р санаттарына кыска
мерз1мдж демалыстар беру мэселеЫ элеуметтж бешмдеуге айрыкша назар
аударып отырган Ka3ipri кезецде оте езекп болгандыктан бурын колданыста
болган бул ережеш жаца зацнамага енгчз!п, жандандырудын манызы зор
болмак.
Бесишп нэтижеш жаца деп санаймыз. Диссертант мемлекеттж органдар
арасындагы езара ic - кимылды белсенденд1ру жэне мемлекег тарапынан
ж ергш ю т мемлекеттж баскару жэне озш - ез1 баскару органдарынын бас
бостандыгынан айыру орындарынан босап шыккан жэне пробация

кызметшде бакылауда турган тулгаларга катысты е к ш е т т ш п н кенейту
максатында Жергшкт1 мемлекеттж баскару жэне езш - ©3i баскару
зацнам асы на толыктырулар енпзущ усынады.
Алтыншы нэтижеш жаца деп багалаймыз. Автор кылмыстык
аткару
кодексшде сотталгандарга эю м ш ш к кадагалау жасауга байланысты жана
ережелердщ енпзшгещцгш ескере отырып, Кдзакстан Республикасынын
« Э ю м ш ш к кадагалау туралы» зацына толыктырулар енпзу туралы
усынысын непздейдг
5. IuiKi б1рл1пнщ жэне алынган нэтижелердщ тш сп езекгп мэселеш,
теориялык немеее колданбалы мшдетп шешуге багьггталгандыгыныц
багалануы.
М.Е. Балгожинаньщ диссертациясы жумыстыц максаты мен онын
орындалуын камтамасыз етунп мшдеттерден туратын iuiKi б i рл i кт i и
болуымен сипатталады. Жумыс мазмундык жэне курылымдык болмысы
бойынша Heri3ri талаптарга сэйкес.
Диссертациянын курылымы уш бол1мнен жэне олардын мазмунын
бере^н жет1 бол1мшелерден турады.
Гылыми корытындылардыц, тужырымдар мен усыныстардыц непздкгпп,
олардыц койылган мшдеттерд1 шешуге багыттылыгы, тезистер мен
дэлелдемелердщ кисындылыгы, Heri3ri мэтш мазмуны мен диссертация
курылымы Кдзакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министрлИ нщ Бггпм
жэне гылым саласындагы бакылау комитет! коятын жэне осы мамандык
бойынша теориялык - колданбалы зерттеулер жасауга койылатын талаптарга
сэйкес келедг
Зерттеу
жумысы
барысында
алынган
нэтижелер
рецидив
кылмыстылыктыц алдын алу жэне оны камтамасыз етудщ онтайлы
жолдарыныц 6ipi бас бостандыгынан айыру орындарынан босаган
тулгаларды элеуметтж бешмдеу сиякты аукымды, 9pi езекп мэселелер/н
шешуге багытталган.
Зерттеу нэтижелер! сондай-ак, кылмыстылыктыц алдын алу жэне
постпенитенциарлык элеуметтж бешмдеу кызметш ж етишруде, сондай-ак
Е^азакстан Республикасынын кукык коргау органдарыныц оку орындарында
кылмыстык кукыкты, кылмыстык-аткару кукыгын, криминологияны окытуда
пайдаланылуы мумюн.
6. Зерттеу жумысын зерделеу барысында аныкталган кемшЫктерге
байланысты ескертпелер.
Б1з жумысты зерделеу барысында онын 6ip катар жагымды жактарына
токталып, оныц мазмунын ашуга гырыстык. Сондай-ак, осы зерттеу
жумысына катысты усыныстык сипаттагы niKipiM 1зд1 де биш рп м гз келедк
K,a3ipri колданыстагы кылмыстык - аткару кодексМ н 8-бабынын 1тармагында сотталгандарды тузеу уДеР*с*не журтшылыктыц катысуы
белгшенген. Сотталгандардыц тузелуше ыкпал етушп ииституттардыц 6ipi
ретшде зерттеу жумысында осы мэселенщ терещрек карастырылуы
зерттеудщ колданбалык мэнш арттыра тускен болар ед! деп санаймыз.

7.
TiiicTi мамандык бойынша философия докторы (PhD) дэрежесш
беру м ум к ш дт туралы корытынды.
Диссертант Балгожина Майгуль Егеубаевнанын 6D030300 - кукык
коргау кызмет1 мамандыгы бойынша философия докторы (PhD) дэрежесш
алу ушш дайындаган «Кдзакстан Республикасында рецидив кылмыстылыкты
ескертудщ концептуалдык непздерЬ) такырыбындагы диссертациялык
жумысы езш щ е з е к т ш п жэне усынылып отырган шеипмдершщ жана
болуына байланысты «Гылыми дэрежелер беру ережесш беюту туралы»
К,азакстан Республикасы Вилм жэне гылым министрлжМ н Б ш м жэне гылым
саласындагы бакылау комитет! коятын талаптарга сэйкес келед1 деп
танылып, жумыс жария турде коргауга усынылады.
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