Шегебаева Айгер1м Рысбайкызыныц 6Э030300 - Кукык коргау кызмет!
мамандыгы бойынша философия докторы (РЬО) дэрежесш алу ушш
дайындалган «Казакстаннын кылмыстык-кукыктык саясатында жеке
ем1рге колсугылмаушылык кукыгын камтамасыз ету» такырыбындагы
диссертациясына рецензенттщ берген
П1К1Р1
1. Зерттеу такырыбынын озектШп жэне оныц жалпы гылыми жэне
жалпы мемлекеттж багдарламаларымен (практиканьщ жэне гылым мен
техниканьщ дамуынын сураныстарымен) байланысы.
А.Р. Шегебаеваныд
диссертациясы
азаматтардын
жеке
ем1рше
колсугы л мау 111 ы л ы кты
кылмыстьщ-кукыктык
тургыдан
камтамасыз
мэселелерше арналган. Гзденуипмен орындалган зерттеудщ теориялык жэне
тэж1рибел1К маныздылыгы кумэн тугызбайды, себеб1 адамныц кукыктары мен
бостандыктарын, онын 1шшде жеке ем1рге колсугылмаушылык кукыгын сактау,
коргау жэне кажетп денгейде камтамасыз ету кылмыстык-кукыктык саясаттьщ
манызды багыттарыньщ б1р1 болып табылады.
2014 жылгы б1ркатар казакстандьщ заннамаларга, оньщ шпнде кылмыстык
заннамага галамдьщ реформаньщ журуш назарымызга ала отырып, усынылып
отырган днссертацияльщ жумыстын шенбершдеп проблемаларды зерттеудщ
адам жэне азаматтьщ конституциялык кукьщтарын, сондай-ак когам мен
мемлекеттщ мудделерш кылмыстык колсугушылыктардан кажетп денгейде
камтамасыз ету ушш манызы зор.
К^азакстан Республикасында адам жэне азаматтын кукыктары мен
бостандыктарын, онын ш ш д е адамнын жеке ом1рге колсугылмаушылык
кукыгын камтамасыз ету кешлдштер1 занмен б е к т л г е н . Казакстан тэуелс13Д1пи
алганнан бер1 мемлекеттщ нормативтш кукыктык жуйесш максатты дамыту
жэне жет1ЛД1ру, оларды Конституциянын жэне Казакстан Республикасымен
кабылданган халыкаралык мшдеттемелердщ талаптарымен сэйкестещнру, онын
1Ш1нде азаматтардын жеке ом1рш коргау саласындагы кылмыстык заннаманы
жет1лд1ру бойынша накты жумыстар журпзшуде.
«К^азакстан - 2030 Барлык Казакстандыктардьщ осш-еркендеу1, к а у ш а з д т
жэне эл-аукатынын артуы» атты Ел Президентшщ К,азакстан халкына
Жолдауында басым мшдеттершщ б1р1 ретшде улттык каушс1зджт1 беюту,
когамды жемкорлык пен кылмыскерлктен коргау корсетшген.
Мунымен коса, Казакстан Республикасынын Конституцнясында б е к т л г е н
азаматтардын кукыктары мен занды мудделер1 сакталуы тшс. Цазакстан
Республикасы Конституциясыньщ 18-бабына сэйкес, эрюмнщ жеке ем1рше кол
сугылмауына, езшщ жэне отбасынын купиясы болуына, ар-намысы мен
абыройлы атынын коргалуына кукыгы бар, оньщ 1шшде эрк1м е з ш щ жеке
салымдары мен жннаган каражатыныц, жазыскан хаттарыньщ, телефон аркылы
сейлескен создершщ, почта, телеграф аркылы жэне баска жолдармен алыскан
хабарларыньщ купиялылыгы сакталуына кукыгы бар. Бул кукыкты шектеуге
занда тжелей белпленген реттер мен тэртш бойынша гана жол бершедь

Кылмыстьщ, кылмыстык процестж, азаматтык процестж жэне э к ш ш ш к
зацнамалардыц едэу1р жацаруына байланысты адам жэне азаматтардьщ
конституциялык кукыктары мен бостандыктарын, оньщ 1Ш1нде жеке ем1рге
колсугылмаушылык кукыгына катысты мэселелерд1 кукыктык тургыдан реттеу
одан эр 1 егжей-тегжейл1 зерделеуд1 талап етедг Бул жайында автор езннц
зерттеу жумысында терен токталып, дэлелд1 непздеген.
Жогарыда мазмундалган мэн-жайлар 1зденуннмен диссертациялык зерттеу
жумысыньщ гакырыбын тандау кажеттшпн аныктайды, сонымен катар каз1рп
кезде оньщ езектЫпн корсетедь
Диссертациялык жумыстыц теориялык жэне тэж1рибел1к маныздылыгы
кумэн тугызбайды, себеб1 зерттеу журпзу барысында алынган нэтижелер кукык
коргау органдарыныц, соттардыц азаматтардын конституциялык кукыктарын
коргау женшдеп тэж1рибелж кызметшде, жеке ом1рге колсугылмаушылык
кукыгын ТИ1МД1 камтамасыз етудегт мемлекеттж багдарламаларды одан эр1
жетшд1руде пайдаланылуы мумкш.
2. Диссертацияга коятын талап децгешндеп гылыми нэтижелер.
А.Р. Шегебаеваныц
диссертациясы
жаца
гылыми
непзделген
корытындылары бар б ш к п гылыми жумыстардыц б1р1 болып табылады жэне
олардыц колданылуы азаматтардыц жеке ем1рш кылмыстык-кукыктык тургыдан
ТИ1МД1 коргауды камтамасыз етедь
Автор коргауга томендепдей б1ркатар гылыми усыныстар мен
корытындыларды тужырымдайды:
1. Автор кукык колданушыга ыцгайлы болуы ушш кыска жэне пакты
турдеп жеке ем1рдщ аныктамасын усынады.
2. 1зденунн жеке ем1рге араласудыц занды шектерш жан-жакты зерделей
келе, оныц 1нннде «жария адамдардыц» кызмет саласына катысты жеке
ем1рлерше араласудыц б1ркатар проблемаларын карастырган. Жария адам кез
келген тулга сиякты кукыктар мен бостандыктарга ие. Автормен жария
тулганыц бейнесше кукыгына колсугушылыктыц накты шектерш аныктау
усынылады.
3. Автормен жеке ом1р купиясына колсугатын кылмыстарга жжтеу
журпзшш жэне оларды озге де уксас кылмыстардан ажыратудыц непзп
олшемдер1 эз1рленген.
4. 1зденуннмен жеке ом1рдщ озге де белек аспектшерш жан-жакты
камтамасыз ету максатында колданыстагы зацнамага, оныц ншнде Казакстан
Республикасы Кылмыстык кодексше озгерютер мен голыктырулар енпзу
усынылады.
3. 1зденушшщ диссертацияда тужырымдалган орСнр нэтиженщ
тужырымдары мен корытындыларын непздеу жэне шынайылык дэрежесь
Диссертацияда орын алган гылыми нэтижелер, корытындылар мен
усыныстар шынайы непзделген, себеб1 диссертацияда 1зденуннмен алынган
эрб1р корытынды жэне усыныска белгш казакстандык жэне шетелдж
галымдардыц ецбектерш, зацдык эдебиеттердк кукыктык акплердц Казакстан
Республикасыныц Бас прокуратурасы кукыктык статистика жэне арнайы есепке

алу женшдеп комитетннн статистикалык мэл1меттерш, сот тэж1рибеа
практикасынын материалдарын зерделеудщ непзшде кол жеткгзшген.
Коргауга шыгарылатын барлык тужырымдар кажетп децгейде непзделген
жэне логикалык тургыда жуйеленген.
Зерттеудщ эдютемелис непзш жалпы гылыми жэне жеке эдктер, тарихи,
социологиялык,
логикалык,
салыстырмалы-кукыктык,
статистикалык,
формальдьзандык талдау одIсгер 1 курайды.
4. 1зденушшш диссертацияда тужырымдалган эрб1р гылыми
нэтижесшщ (гылыми тужырымыныц) жацалык децгейь
Диссертациялык жумыстын гылыми жаналыгы адамньщ жеке ом1рше
колсугушылык унин жауаптылыкты карастыратыи кылмыс курамына алгаш рет
кешенд1 зергтеу
журпзшген
Казакстан
Республикасындагы
алгашкы
монографиялык децгейдеп зерттеу болып табылады. Сонымеи катар, автормен
жеке
ом1р
угымыиа
авторлык
тусшд1рме
бершген,
жеке
ом1рге
колсугылмаушылык кукыгы кылмыс курамынан баска уксас кылмыстардьщ
араж1пн жарытуга талпыиыс жасалган, жеке ом1рге колсугылмаушылык
кукыгын камтамасыз ету жэне езге де жеке ом1рдщ белек аспектшерше
колсугатын кылмыстык колсугушылыктардан ти1мд1 коргау журпзу ушш
колданыстагы заннамаларга онтайлы усыныстар бершедь
Диссертантпен алынган нэтижелерд1 жалпылау, оларды белгш б1р
дэрежеде жанашылдыкка ие деп басагалуга мумкшдж бередк
Б1ршнн нэтиже жартылай жанашыл, себеб1 жеке ом1р угымы, жеке ем1рге
колсугылмаушылык кукыгынын кукыктык манызы мен мэш б1ркатар адам
кукыгынын тарихы мен теориясы, конституциялык, кылмысгык, кылмыстыкпроцестж, азаматтьщ, э ю м ш ш к жэне халыкаралык кукык бойынша зерттеу
журггзген отандык жэне шетелд1к гылымдардын ецбектершде карастырылып.
зерттелген. Алайда,
керсетшген
нэтижелердщ
гылыми
жаналыгыньщ
элементтер1 жеке ем1р угымыиа катысты автордыц озинн айкындамасында орын
алган.
Екшни нэтиже жанашыл, себеб1 автор жеке ем1рге араласудьщ занды
тэсшдерш жан-жакты зерделей келе, оньщ шннде «жария адамдардын»
кызметшде кукыктык кемннлжтердщ бар екещцпн жэне осыган байланысты
мемлекетпк кызметкерлерге шектеу кажетппн непздей бшген.
Ушшнп жэне тортшин нэтижелер жанашыл, 1зденуипмен Цазакстан
Республикасынын Кылмыстык кодексшде жеке ем1рге колсугылмашылыкты
камтамасыз етуге багытталган жекелеген б1ркатар нормалар карастырылып жэне
жеке ом1рдщ болек аспектшерше колсугатын кылмысгарга салыстырмалы
талдау журпзудщ барысында, сонадай-ак оларды толык камтамасыз ету
максатында колданыстагы заннамага толыктырулар мен езгерютер енпзу
кажетппн толыктай непздей бшген.
5. Алынган нэтижелердщ 1ШК1 Гнрлншщ багалануы жэне пденушшщ
алган нэтижелершщ тшст! езекгп мэселеш, теориялык жэне колданбалы
М1ндетт1 шешуге багытталгандыгы.
Усынылып отырган диссертациялык зерттеу жумысы н е п з п максаты жэне
мшдеттерше кол жетюзущ камтамасыз ететш 1ШК1 б1рл1пнщ болуымен

сипатталады. Жумыс мазмундык жэне курылымдык децгеш бойынша н е п з п
талаптарга сэйкес келедк
Жумыстыц курылымы адамныц жеке ем1рге колсугылмаушылык кукыгын
кылмыстык-кукыктык тургыдан камтамасыз ету мэселесш шешу бойынша
гылыми-кукыктык мзселелерд1 дэйеют зерттеуге багытталган. 1зденушшщ
талдаулары тиянакты, б1р-б1рше жалгастыгы бар тужырымдар жасауга бешм
екенднт керсетшген. Осыган байланысты диссертациялык жумыстыц ж у й е л ш п ,
тужырымдарыныц б1р-б1р1мен байланыстылыгы, 1иш б1рл1кке непзделген
сабактастык сипаты тутастай сакталган жумыс болып табылады.
6. Диссертация мазмунындагы жэне рэамделушдеп кемшЫктер.
Жогарыда аталып еткен жетютжтермен катар, диссертациялык зерттеудщ
мазмуны мен орындалуына байланысты б1ркатар кемшшжтерд! атап ету1М13
кажет:
Б1ршциден, 1зденуш1мен орындалган зерттеу такырыпка сай жеке ем1рге
колсугылмаушылык кукыгын камтамасыз ету кылмыстык-кукыктык саясаттыц
басты багытгарыныц б 1р1 болгандыктан, кылмыстык-кукыктык саясат женшде
жумыс барысында талдап еткен жен болар ед1.
Екшннден, жеке ем1рге колсугылмаушылыкты жэне оларды коргау туралы
зацнамасын бузгандыгы уннн жауаптылыкка кецшен токталу кажет едг
Унншшден, жеке ем1рге колсугылмаушылыкты бузганы уннн кылмыстыккукыктык эсер етудщ шараларын жетшд1ру ретшде шетелд1к тэж1рбиеш
терещрек зерделеп етсе тштен жумыстыц кундылыгы артар ед1.
Алайда, жогарыда керсетшген ескертулер усынбалы сипатка ие
болгандыктан жумыстыц тупю мазмунына эсерш типзбейд1 жэне оныц гылыми
кундылыгын темендетпецщ.
7. Диссертацияныц «Гылыми дэрежелерд! беру кагидаларын беюту
туралы» ережесшщ (философия докторы (РЬО) талаитарына сэйкеспгь
Шегебаева
Айгер1м
Рысбайкызыныц
«Казакстанныц
кылмыстыккукыктык саясатында жеке ом1рге колсугылмаушылык кукыгын камтамасыз
ету» такырыбындагы гылыми зерттеу жумысы е з ш щ е з е к т ш п мен жацалыгына
карай Казакстан Республикасыныц Б ш м жэне гылым саласындагы Министрлю
Б ш м жэне гылым саласындагы бакылау Комитетше усынылатын н е п з п
талаптарга сэйкес келед1, ал оныц авторы 60030300 - «Кукык коргау кызмет!»
мамандыгы бойынша философия докторы ( Р Ю ) дэрежесш алуга лайыкты.
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