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Шегебаева Айгер1м Рысбайкызыныц 6Э030300 - кукык коргау кызмет1
мамандыгы бойынша Р Ш докторы дэрежесш алу ушш дайындалган
«К,азакстанныц кылмыстык-кукыктык саясатында жеке ©М1рге
колсугылмаушылык кукыгын камтамасыз ету» такырыбындагы
диссертациялык жумысына
П1К1Р
Мемлекеттщ мшдет1 азаматтардьщ кукыктарын жариялап кана коймай,
сонымен катар осы кукыктарды, ягни азаматтардьщ езге де ем1р саласында
отбасылык жэне жеке купияларыныц болуын кажегп шекте тусшд1ре
отырып, коргау табылады. Алайда, б у п н п кунге дешн осы саладагы
угымдык аппараты туралы б1рыцгай шюр калыптаспаган. Жеке вмир
угымыньщ мазмуны накты тужырымдалмаган. Азаматтын, ерекше ©М1р
саласын сипаттайтын, осы немесе ©зге де купиялардьщ мазмуны
аныкталмаган. Мундай жагдай кукыктык мемлекетт1н, принциптерше жауап
бермейд1, сондай-ак жеке ем1рге колсугылмаушылык кукыгын коргауга
катысты турл 1 заннамалык акт1лерд1 кате колдануга экелш соктырады.
Запнаманын,
эл1 де
болса
толык
жет1лмегенд1г1,
манызды
конституциялык кукьщтьщ толык колемде кылмыстык-кукыктык коргалуына
кедерг1 келт1ред1.
Аталган такырып арнайы здебиеттерде нашар зерттелген деп айтуга
болмайды.
Алайда,
бул
жумыстар
азаматтардьщ
жеке
ом1рге
колсугылмашылык конституциялык кукыгын жузеге асырумен байланысты
барлык мэселелерд1 козгаган жок. Шегел мемлекеттершщ занамалары мен
тэж1рибес1не
талдау
жасай
келе
Кдзакстанньщ
сэйкес
когамдык
катынастарын кукыктык коргау одан ары жет1лд1ру мен онтайландыруды
кажет етед1.
Жогарыда мазмундалгандарды ескере келе А.Р. Шегебаеваньщ гылыми
енбег1н1н такырыбы озект1 болып табылады.
Диссертациялык зерттеу жумысы мацызды гылыми жацалыкка ие.
А.Р Шегебаева жеке ем1рге колсугылмаушылыкты кылмыстык-кукыктык
тургыдан коргауга катысты кешенд1 зерттеу журпзген. Диссертантпен «жеке
ом1р» угымыныц мазмунына теориялык талдау жасалып, азаматтардьщ жеке
ом1р1 саласына зацды турде араласу тэс1лдер1н реттеуге катысты
колданыстагы
зацнаманыц
нормаларын
шетелдерд1ц
зацнамасымен
салыстыра отырып зерттеу журпзуге талпыныс жасалган. Жеке ем1рге
колсугылмаушылыкты жэне Казакстанныц дербес деректер жзне оларды
коргау туралы зацнамасын бузу кылмыс курамына кылмыстык-кукыктык
сипаттама бершген. Азаматтардьщ жеке ем1рше кол сукканы уш1н
жауаптылыкты кездейтш озге де кылмыстардыц курамдарына салыстырмалы
талдау журпз1Л1п, олардыц ара Ж1пн ажыратуга тырыскан.
Колданыстагы зацнаманыц жэне орын алган сот тэж1рибес1Н1ц
непзшде тусш1ктер, жеке ом1рге кол сугылмаушылык кылмыстарын саралау
бойынша усыныстар тужырымдалды.
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Докторантпен
журпзшген
диссертациялык
зерттеудщ
корытындыларыньщ апробациядан отуш он жакты багалауга болады.
Аталган г ы л ы м и - б ш к т ш к жумысыныц н е п з п корытындылары 8 гылыми
макалаларда тужырымдалып, олардыц шлнде 4-у\ Кдзакстан Республикасы
Б1Л1М жэне гылым министрл1пнщ Б ш м жэне гылым саласын бакылау
комитет! усынган басылымдарда, 2-у 1 отандык
гылыми-тэж1рибел1к
конференциялардьщ басылымдарында, 1-у1 шетелдж гылыми-тэж1рибел1к
конференцияньщ басылымында жэне 1 макала 8сорив базасына енетш
журналда жарык кордь Сонымен катар, диссертациялык зерттеу нэтижелер1
зацшыгармашылык, гылыми жзне практика кызметтерше, оку удерюше
е н п з ш п , ол алты енпзу ак-плермен расталады.
Осылайша, Шегебаева Айгер1м Рысбайкызыньщ
«Кдзакстанныц
кылмыстык-кукыктык саясатында жеке ом1рге колсугылмаушылык кукыгын
камтамасыз ету» такырыбындагы диссертациялык жумысы К,азакстан
Республикасыныц Б ш м жзне гылым министршщ Гылыми дэрежелер беру
Ережесшщ барлык талаптарына сэйкес келедк жумыста кылмыстык кукык
гылымын жет1лд1ру унпн мацызы бар мшдеттерд1 шешу орын алган, ал
докторант 60030300 - кукык коргау кызмет1 мамандыгы бойынша РЫЭ
докторы дэрежесж алуга лайыкты.
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Б. Бейсенов атындагы Караганды академ
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"КОЛДЫ РАС1АЙМЫН"
КАЗА-.СГАН Р Е С П У Б Л И К А С Ы ММ
Б в Р ^ Б Е К БЕЙСЕНОВ атындагы
КАРАГАНДЫ АКАДЕМИЯСЫ
ХАТШЫЛЫК БАСТЫГЫ
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