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Personal Legal Status pursuant to the Foreign and Kazakhstan's 
Legislation: Rather-legal Analysis of Kazakhstan and Great Britain

I. The research's theoretical and practical importance. The legal 
status o f a person is a legally fixed position o f the individual in the state and 
society. The legal status o f a person is part o f the social status. The concepts o f 
"legal status" and "legal condition" of the person are equivalent. The legal 
status o f the individual is determined for people, in contrast to the legal status 
o f legal entities. The basis o f the legal status o f the individual consists o f his 
rights, freedoms, interests, duties in unity. Freedom o f the individual is also his 
right.

All human rights legislation establish general legal standards for the 
rights and freedoms of the individual, determine the level below which the state 
can not go down. However, the experience has shown that the management and 
uniform protection o f human rights is complex one. This study is topical, since 
well-considered legal, organizational and other measures are necessary to take 
effective steps on organizing the protection of legal status o f the individual, 
which requires a theoretical analysis and careful study o f existing experience.

The theoretical significance not only lies in the fact that the formed 
theoretical provisions and recommendations deepen and develop the theory of 
the uniform protection o f human rights and freedoms but also can serve as a 
basis for further scientific research in this field.

The practical significance lies in the fact that this study can serve as a 
guide for developing practical measures to ensure an effective tool in studying 
constitutional, administrative and other law disciplines in higher education 
institutions, as well as in the preparation o f relevant chapters o f textbooks and 
research projects in this area. Moreover, lawyers, civil servants, courts, teachers 
and students interested in issues of human rights, can use this research for 
scientific purposes. The PhD thesis results can also be used in improving the 
existing legislation o f the Republic o f Kazakhstan, in making conclusions, 
proposals, or the provisions proposed by the legislative bodies.



II. The research's aim. Identification of the legal status o f the
individual in the Republic o f Kazakhstan and the Great Britain, the 
establishment and analysis o f mechanisms for human rights protection in the 
Republic of Kazakhstan, comparative analysis o f the legal status o f the 
individual in the Republic o f Kazakhstan and the Great Britain, making 
recommendations to improve the human rights legislation o f the Republic of 
Kazakhstan.

III. The research’s structure. The thesis consists o f the introduction, 
main part, which includes three sections and ten subsections, conclusion, and 
bibliography used. The structure of the dissertation corresponds to the main 
purpose and objectives o f the research.

IV. The novelty of the dissertation work. The thesis is devoted to a 
complex problem o f legal basis o f the regulation and protection of human rights 
and freedoms on the basis o f modern scientific views and analysis o f modern 
realities.

The essence and meaning o f the legal status o f the individual was 
disclosed and a new explanation was given to it. Specific features and 
peculiarities of the historical stages of development o f personality status were 
assessed; opportunities to use foreign experience in Kazakhstan's practice in 
the field of human rights, citizenship institute have been formulated.

For the first time a comparative analysis o f the legal status o f a person in 
the Republic o f Kazakhstan and the Great Britain, including human rights and 
freedoms and citizenship, was made. The ways of incorporating optimal 
aspects of foreign experience into the legislation o f the country were 
considered. An updated human rights protection system has been proposed by 
author and implemented.

V. Offer. Otynshiyeva Aidana's timely, well-researched PhD thesis 
on the topic «Personal Legal Status pursuant to the Foreign and Kazakhstan's 
Legislation: Rather-legal Analysis o f Kazakhstan and Great Britain» has 
significant scientific content and appropriate results, it also offers valuable 
reasoning on a complex problem, which is vital for the future o f the Republic 
of Kazakhstan and its citizens. Considering its theoretical and practical value 
and all other relevant considerations, I recommend that this thesis be accepted 
to defense.
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Отыншиева Айдананыц диссертациясына
ПІКІР

Қазақстандық жэне шетелдік заңнамаға сэйкес жеке түлғаның
қүқықтық мәртебесі: Қазақстан Республикасы жэне ¥лыбритания 

мемлекетінің тәжірибесіне салыстырмалы-қуқықтық талдауы

I. Зерттеудің теориялық және практикалық маңызы. Адамның құқықтық 
мәртебесі - мемлекеттің жэне қоғамның заңды түрде бекітілген позициясы. Адамның 
құқықтық мэртебесі элеуметтік мәртебенің бөлігі болып табылады. Адамның 
«құқықтық мэртебесі» және «құқықтық жағдайы» ұғымдары бірдей. Адамның 
құқықтық мэртебесі заңды тұлгалардың құқықтық мэртебесіне қарағанда адамдар 
үшін анықталады. Жеке адамның құқықтық мәртебесінің негізі оның құқықтары, 
бостандықтары, мүдделері, міндеттерінен тұрады. Жеке адамның еркіндігі де оның 
құқығы болып табылады.

Адам қүқықтары туралы барлық заңнамада адамның құқықтары мен 
бостандықтары үшін жалпы құқықтық нормалар белгіленеді жэне мемлекет төмендей 
алмайтын деңгейді айқындайды. Алайда тэжірибе көрсеткендей, адам құқықтарын 
басқару жэне бірдей қорғау күрделі болып табылады. Бұл зерттеу өзекті болып 
табылады, өйткені адамның қүқықтық мэртебесін қорғауды ұйымдастыру бойынша 
тиімді қадамдар жасау үшін заңдық, ұйымдастырушылық жэне басқа да шаралар 
қажет, ол теориялық талдауды жэне бар тәжірибені мұқият зерделеуді талап етеді.

Теорияльщ маңызы қалыптасқан теориялық ережелер мен ұсынымдар 
адамның құқықтары мен бостандықтарын бірыңғай қорғау теориясын тереңдетіп, 
дамытып қана қоймай, сонымен қатар осы саладағы одан эрі ғылыми зерттеулер үшін 
негіз бола алады.

Практикальщ маңызы бүл зерттеу жоғары оқу орындарында конституциялык, 
экімшілік жэне басқа да құқықтық пәндерді зерттеуде, сондай-ақ осы саладағы 
оқулықтар мен зерттеу жобаларының тиісті бөлімдерін дайьшдау кезінде тиімді 
қүралдарды қамтамасыз ету бойынша практикалық шараларды әзірлеу үшін бағдар 
болып табылады. Сонымен қатар, адвокаттар, мемлекеттік қызметшілер, соттар, 
оқытушылар жэне адам қүқықтары мәселелеріне қызығушылық танытқан студенттер 
осы зерттеуді ғылыми мақсаттарда пайдалана алады. Докторлық диссертацияның 
нэтижелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын жетілдіру 
кезінде, заң шығарушы органдар ұсынған түжырымдар, ұсыныстар немесе ережелерді 
жасау кезінде де пайдаланылуы мүмкін.

II. Зерттеудің мақсаты. Қазақстан Республикасында жэне Ұлыбританияда 
адамның қүқықтық мәртебесін анықтау, Қазақстан Республикасындағы адам 
қүқықтарын қорғау механизмдерін құру жэне талдау, Қазақстан Республикасында 
жэне Ұлыбританияда адамның қүқықтық мәртебесін салыстырмалы талдау, 
Қазақстан Республикасының адам қүқықтарын қорғау туралы заңнамасын жетілдіру



бойынша ұсыныстар енгізді.

III. Зерттеу қүрылымы. Диссертация кіріспеден, негізгі бөлімнен тұрады, ол үш 
бөлім мен он бөлімшеден, қорытынды мен библиографиядан тұрады. Диссертация 
құрылымы зерттеудің негізгі мақсаты мен міндеттеріне сәйкес келеді.

IV. Диссертациялық жүмыстың жаңалығы. Диссертация заманауи ғылыми 
көзқарастар мен заманауи шындықтарды талдау негізінде адам құқықтары мен 
бостандықтарын реттеу мен қорғаудың құқықтық негіздерінің кешенді гіроблемасына 
арналган.

Адамның құқықтық мэртебесінің мэні мен мазмұны ашылып, оған жаңа түсінік 
берілді. Жеке тұлғаның дамуының тарихи кезеңдерінің ерекшеліктері бағаланды; 
Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау, азаматтық институттары саласында шетелдік 
тэжірибені қолдану мүмкіндігі болды.

Адам құқықтары мен бостандықтары мен азаматтығын қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасындагы жэне ¥лыбританиядағы адамның қүқықтық мэртебесін 
салыстырмалы талдау алғаш рет жасалды. Ел заңнамасына шетелдік тэжірибенің 
оңтайлы аспектілерін енгізу жолдары қарастырылды. Автор адам құқықтарын 
қорғаудың жаңартылған жүйесін үсынып, іске асырды.

V. ¥сыныс. Айдана Отыншиева «Қазақстандық жэне шетелдік заңнама 
бойынша жеке түлғаның қүқықтық мәртебесі: Қазақстан Республикасы және 
Ұлыбритания мемлекетінің тэжірибесіне салыстырмалы-құқықтық талдау» 
тақырыбында жазылған диссертациясы оте озекті, маңызды ғылыми мазмүнды жэне 
тиісті нэтижелерге ие, кешенді зерттеу болып табылады, сонымен қатар, аталған 
зерттеу Қазақстан Республикасы мен оның азаматтарының болашағы үшін күрделі 
мәселе бойынша қүнды ой-пікірлерді үсынады. Оның теориялық жэне практикалық 
қүндылығын және барлық басқа да маңызды ойларын ескере отырып, мен бүл 
диссертацияны қоргауға үсынуға кеңес беремін.

Шетелдік ғылыми кеңесші,

Джошуа Кастеллино, заң ғылымдарының профессоры, PhD
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Бұл құжатты, екі мың он тоғызыншы жыл, сәуір айының он 
жетісінде, ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған тілмаш- 
Голышева Камила Сергеевна.

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Он жетінші сәуір, екі мың он тоғызыншы жыл. Мен, 

Алматы қаласының нотариусы, Қосбатырова Клара Қоблановна, 
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген

№ 0001258 20.12.2002 жылы лицензия негізінде әрекет 
жасаушы, маған белгілі аудармашы Г олышева Камила 
Сергеевнаның қолтаңбасының шындығын растап, 
куалэландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет 

'гі тексерілді.

тіркелді
тенге төленді.
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