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1. Relevance of the research. The effectiveness o f international 
environmental law depends on the adaptation of national laws containing 
norms and efforts to meet international obligations. The issues of the theory 
of implementation of international conventional rules in the current 
domestic law have not yet been an object of special study in the science of 
environmental law of the Republic o f Kazakhstan. Researchers avoid 
problematic and poorly studied issues of the theory of implementation of 
such norms, their position justified by the fact that such issues should be 
considered only within the framework of the science of international law, 
which is unreasonable and requires its own theoretical understanding and 
special research. In this regard, the proposed research is of current interest 
and is in congruence with the requirements of theory and practice.

2. The scientific novelty of the research consists in the fact that the 
work is one of special monographic works, in which a comprehensive 
study of the legal nature and content of international legal sources of 
environmental law of the Republic of Kazakhstan has been conducted. The 
thesis author has given convincing arguments for the novelty of her 
research and has been able to demonstrate its difference from other 
research in the field under study.

3. ТҺе theoretical and practical significance of the research is that 
the obtained theoretical conclusions and practical recommendations 
represent a worthy continuation of the development of scientific research in 
the field of environmental law. The proposals and recommendations put 
forward by the author can serve as a methodological guideline for 
improving environmental legislation.

4. Testing of research results. The main provisions and conclusions 
of the study have been reflected in research papers in foreign and national
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research publications, including journals recommended by the Committee 
for Control in Education and Science of the Ministry’ of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan, materials of international scientific 
practical conferences, and two journals included in the Scopus international 
database.

5.ConcIuding provisions. On the assumption of the aforementioned. 
I believe that the dissertation research of A.I. Rzabay on the topic: 
“International legal sources of environmental law of the Republic of 
Kazakhstan” complies with the requirements to dissertations proposed for 
the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 6D030100 -“Law 
Science” and is recommended for defending (PhD viva).
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Актоты Рзабайдың 6D030100 - «Қүқықтану» мамандығы бойынша 
философии (PhD) ғылымдарының докторы дәрежесін алуга 

«Қазакстан Реепубликаеынын экологиялық күкыгынын халықаралық 
қайнар көздері» тақырыбында орындалған диссертациясына берілген

ПІКІР

1. Зерттеудің өзектілігі. Халыкаралық экологиялық құқықтың 
тиімділігі халықаралық міндеттемелерді орындау жөніндегі нормалар мен 
шараларды камтитын ұлттык заңдардың бейімделуіне байланысты. Қазіргі 
заманғы отандық құкықтағы халықаралық шарттық нормаларды жүзеге 
асыру теориясының мэселелері әлі күнге дейін Қазақстан Республикасының 
экологнялык күкык ғылымының арнайы зерттеу объектісі ретінде каралған 
жок. Зерттеушілер мұндай нормаларды іске асыру теориясының 
проблематык және аз зерттелген мәселелерінен қашады, олардың үстанымы 
бойынша атахмыш мәселелер тек халықаралык құкык ғылымы шеңберінде 
карастырылуы тиіс, бүл кисынсыз жэне өзіндік теориялық пайымдауды жэне 
арнайы зерттеулерді татап етеді. Осыған байланысты ұсынылған зерттеу 
өзекті жэне теория \іен практика талаптарына сәйкес келеді.

2. Зсрттеудін гылыми жацалығы - бүл Қазақстан Республикасының 
экологиялык кукығының хатықаралық-қүқыкдық көздерінің құкыктык 
табиғаты мен мазмунына жан-жакты зерттеу жүргізген арнайы 
монографиялык жүмыстардың бірі болып табылады. Диссертация авторы 
зерттеу жанатығының пайдасына сенімді дәлелдер келтірді жэне зерттелетін 
сатадагы баска зерттеулерден айырмашылығын корсете алды.

3. Теориялык және тәжірибелік маңыздылығы алынған теориялық 
корытындылар мен практикшіық ұсыныстар экологиялык күкык саласындағы 
ғылыми зерттеулерді дамытудың лайықты жалғасы болып табылады. Автор 
ұсынып отырған үсыныстар мен ұсынымдар экологиялык заңнаманы 
жетілдіру үшін әдіснаматык бағдар бола алады.

4. Зерттеу нәтнжелерін апробациялау. Зерттеу нәтижелерінің негізгі 
ережелері мен корытындылары шетелдік жэне отандык ғылыми 
жарияланымдарда соның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті үсынған
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ж>рналдарда, халыкаралық ғылыми-практикалык конференция | 
материалдарында және Scopus халықаралык мәліметтер базасына кіретін екі 
журналдарда көрініс тапты.

5. Қортынды ережелер. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, 
А.И.Рзабайдың «Қазакстан Республикасының экологиялық кұқығының 
халықаралық қайнар көздері» тақырыбында орындалған диссертациялық 
зерттеу жұмысы 6D030100- «Құқықтану» мамандығы бойынша философии 
(PhD) докторы ғылыми дәрежесін алуға үсынылатын диссертацияларға 
койылатын талаптарға сәйкес келеді жэне қорғауға жіберуге 
үсынылады(РҺО viva).
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Шетелдік зерттеулердің ғылыми жетекшісі 
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Двадцать восьмое сентября две тысячи двадцатого5 

Талгат Калыкович, нотариус Жамбылского нотарр 
Республики Казахстан, государственная лицензия № 0 001234^5^4 .2008  
года выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию 
юридических услуг населению Министерства юстиции Республики 
Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика 
Сураншиевой Актоты Суиндиковны.

Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия 
проверены.
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