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диссертациясына
П1К1Р
Шегебаева Айгер1м Рысбайкызыныц «К,азакстанныц кылмыстыккукыктык саясатында жеке ем1рге колсугылмаушылык кукыгын камтамасыз
ету» атты диссертациялык зерттеу жумысы езект1 такырыпка эз1рленген,
гылыми жаналыгы мен манызды теориялык жэне практикалык магынасы бар
курдел1 жумыс болып табылады.
Жеке ем1рге колсугылмаушылык кукыгы адам жэне азаматтын жеке
кукыктары мен бостандыктарыньщ катарына жатады. Осы жеке кукыктар
мен бостандыктар адамныц кукыктык мэртебесшщ непзш курайды жзне
оган тумысынан т и е с ш .
Б у п н п танда жеке ем1рге колсугылмаушылык кукыгы ретшде
К,азакстан Республикасыньщ Конституциясымен жэне езге де нормативтж
кукыктык актшермен, оныц шпнде кылмыстык занмен кешлд1к бершген, кез
келген адамньщ жеке ом1рше мемлекет, сондай-ак езге де з а ц д ы жэне жеке
тулгалар уппн кез келген тэсшмен кол сугуга болмайтын, сонымен катар
оньщ кел1с1мшс13 жеке, отбасы жэне езге купиялары жайлы мэл1меттерд1
кандай да б1р нысанда жариялауга тыйым салу табылады.
Алайда, аталган кукыктыц Конституцияда жарияланып, б е к т л у 1 онын
кукыктык жэне езге де куралдармен сешмд1 коргаусыз еш манызды
болмайды. Адамньщ жеке ем1рше колсугылмаушылык кукыгын кылмыстыккукыктык куралдармен камтамасыз ету келесщей: адамньщ жеке (жеке
басыньщ) ем1р1 угымын аныктау; адамньщ жеке (жеке басыныц) ем1рше
араласудыц зацды шектерц адамныц жеке немесе отбасы купиясын
курайтын, жеке ем1р1 туралы мэл1меттерд1 оныц кел1с1мшс13 зацсыз жннау
немесе тарату уипн кылмыстык жауаптылыкты белгшеу жэне кшэлшщ
осындай кылмыстык эрекетерш дурыс саралау сиякты мэселелердщ
шешшуше ьщпал етедк
Жалпы ТМД елдершде, оныц 11111 нде Казакстанда да азаматтардыц жеке
ем1рш коргау саласындагы
кылмыстык зацнаманы жет1ЛД1ру мен
оцтайландыру бойынша б1ркатар жумыс ж у р п з Ы п жатыр. Алайда
азаматтардыц жеке ем1рш кылмыстык-кукыктык
коргау
тшмдшпн
кушейтуге багытталган куштер мен куралдар эл1 де болса жеткшкс1з жэне
эр1 карай жет1лд1руд1 талап етедг
Зерттеу такырыбыныц о з е к т ш п автордыц 031мен айрыкша баса
айтылган. Крлданыстагы К,азакстан Республикасыньщ зацнамасында жэне
зац гылымында азаматтын жеке ом1рге колсугылмаушылык кукыгыныц, жеке
жэне отбасы купияларыныц угымын тусшу жэне оны коргау уипн б1рыцгай
козкарас калыптаспаган. «Жеке ем1р», «жеке купия» жэне «отбасылык

купия» сиякты угымдардыц накты аныктамасыньщ жоктыгы, «жария
адамнын» бейресми ем1рш коргаудьщ ерекшелктерш нормативтж реттеу
мэселелер1 адамнын жеке ем1р1не колсугылмаушылыкты кылмыстыккукыктык коргаудьщ жуйесш талдауды киындатады. Сонымен катар б у п н п
танда акпараттык технологиялардьщ каркынды дамуы субъектшердщ дербес
деректерше еркш юруш мумкш етедг
Жеке ем1рге кол сугылмаушылык кукыгына жататын жеке ом1р, жеке
бас жэне отбасы купиясына катасты угымдардьщ, аталган кукыкты
шектеудщ непздер1, колжет1мдЫп шектеул1 акпараттардьщ кукыктык
режимдершщ казакстандык кукьщта аныкталып, зандык б е к т л у 1 аталган
мэселелерд1 он жакты шешу мен тшмд1 коргауга с е т т г ш типзедг
Осы орайда 1зденуш1 А.Р. Шегебаева диссертациялык жумысында жеке
ем1рге колсугылмаушылык
кукыкты
кылмыстык-кукыктык
тургыдан
камтамасыз ету мэселелерш такырып етш алып, аталган кылмыстык
норманы жетшд1рудщ жзне осындай жэне уксас кылмыстардьщ алдын алу
шараларын жуйелеудщ н е п з п багыттарын аныктауга кол жетюзген.
1зденуипмен жеке ем1рге колсугылмаушылык кылмыстык бузушылык
курамына зандык талдау жасай келе, аталган кылмыстылыктын жай-куш,
динамикасы,
курылымы,
себептер1
аныкталып,
ТМД
жэне
шет
мемлекеттердщ заннамаларына салыстырмалы талдау жасау аркылы аталган
мэселеш шешуге байланысты Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасын
жет1ЛД1ру женшдеп корытындылары мен тужырымдарын усынган.
Диссертаиялык зерттеу такырыбынын шепнде А.Р. Шегебаевамен
журпзшген зерттеудщ непзп корытындылары к е р Ы с тапкан 8 гылыми
макала эз1рленген. Онын ш ш д е 4 макала Кдзакстан Республикасы Б ш м жэне
гылым министрл 1Г1 Б ш м жэне гылым саласындагы бакылау комитет!
усынатын гылыми басылымдарда, 3 макала хальщаралык гылымитэж1рибел1к конференцияларда жэне 1 макала 2016 рейтинп бар 8сориз
базасына енетш журналда жарияланган.
Жогарыда
мазмундалгандардьщ
непзшде
Шегебаева
Айгер1м
Рысбайкызынын «Казакстанньщ кылмыстык-кукыктык саясатында жеке
ем1рге колсугылмаушылык кукыгын камтамасыз ету» такырыбындагы
диссертациясы б у п н п тандагы бшкт1 гылыми жумыстардьщ барлык
талаптарга сай келедк Шегебаева Айгер1м Рысбайкызымен эз1рленген
диссертациялык зерттеу жумысы 60030300 - кукык коргау кызмет1
мамандыгы бойынша Р Ш докторы дэрежесш алу ушш коргауга усынылуга
болады.
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