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von Frau Lyazzat Nyssanbekova

Fach „6D030200 -  Internationales Recht“

Die Untersuchung der Nachwuchswissenschaftlerin aus Kasachstan, Frau Lyazzat 

Nyssanbekova hat ein aus der wissenschaftlichen Sicht wichtiges Thema zum Gegenstand. 

Die zentrale Bedeutung des Individuums fur die Rechtssysteme der entwickelten Lander liegt 

auf der Hand. Fiir das Volkerrecht miissen die entsprechenden Grundsatze zum Teil noch 

entwickelt, jedenfalls aber prazisiert werden. Zu den relevanten Fragekomplexen zahlen 

insbesondere das Volkerstrafrecht fiir natiirliche Personen sowie die Dogmatik und 

Entwicklung von Mechanismen des internationalen Grund- und Menschenrechtsschutzes. 

Eine besondere Aufrnerksamkeit verdient dabei die Frage der Volkerrechtsfahigkeit von 

natiirlichen Personen, die die Voraussetzung fiir die Anwendung des Volkerrechts bildet.

Die vorgelegte Dissertation befasst sich mit der Untersuchung dieser letztgenannten 

Frage. Die Doktorandin setzte sich zum Ziel, zum ersten Mai in der kasachischen 

volkerrechtlichen Forschung eine systematische Analyse der Entwicklung bestimmter 

Grundrechte eines Individuums durchzufuhren, die V olkerrechtsf^gkeit eines Individuums 

zu defmieren, insbesondere der Frage nachzugehen, ob und unter welchen Voraussetzungen 

eine natiirliche Person die Volkerrechtsfahigkeit erlangt, Sie untersucht dabei das Verhaltnis
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zwischen den Interessen der internationalen Gemeinschaft und den Grundrechten des 

Einzelnen sowie den internationalen Rechtsrahmen, der diese Interessen schiitzt. Die 

Ergebnisse der Untersuchung richten sich an Wissenschaftier, Fachleute und Experten, die 

sich mit dem Thema sowohl im nationalen wie internationalen Recht, als auch in 

interdisziplinaren Studien beschaftigen. Die Ergebnisse sollen auch den staatlichen Behorden 

bei ihrer praktischen Tatigkeit zur Verfiigung stehen.

Frau Nyssanbekova hat vom 1. Mai bis 30. Juni 2015 unter meiner Betreuung einen 

Forschungsaufenthalt am Max-Planck-Institut fiir auslandisches und Internationales 

Privatrecht (Hamburg, Deutschland) durchgefuhrt und setzte ihr Forschung vom 1, Juli bis 

10, August 2015 am Institut Шг Menschenrechte osteuropaischer Lander der Universitat Kiel 

(Kiel, Deutschland) fort. Durch diesen Forschungsaufenthalt erhielt sie eine ausgezeichnete 

Moglichkeit, ihre Arbeit zu vertiefen.

Die Arbeit wurde mir in der russischen Sprache in einer Vorversion vorgelegt. Ich 

habe einige Verbesserungsvorschlage formuliert, deren fachgerechte Umsetzung durch die 

Doktorandin ich voraussetzte. Unter dieser Bedingung erfiillt die Dissertation von Frau 

Nyssanbekova aus meiner Sicht die Anforderungen, die liblicherweise in Kasachstan an 

solche Arbeiten gestellt werden, weshalb ich sie zur offentlichen Verteidigung empfehle.

Dr. Eugenia Kurzynsky-Singer

A.

H am burg, den  25.4.2019
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Ләззат Нысанбекова ханымның 
Жеке тұлғалардың халықаралық қ^қықсубъектілігі: 

кейбір өзекті мәселелерінің теория және тәжірибесі
Диссертациясына пікір

Пэні " 6В030200-Халықаралық құқық"

Қазақстандық жас ғалым Ләззат Нысанбекова ханымның зерттеу тақырыбы 
ғылыми тұрғыдан маңызды болып табылады. Дамыған елдердің құқықтық 
жүйелері үшін индивидуумның маңыздылығы айқын .Халықаралық к^қық 
үшін тиісті қағидаттар әлі де ішінара пысықталуы тиіс, кем деғен де 
нақтылануы тиіс. Тиісті мәселелер қатарына, атапайтқанда, жеке тұлғалар 
үшін халықаралық қылмыстық қүқық, сондай-ақадамның негізгі қүқықтары 
мен қүқықтарын халықаралық қорғаудың доғматикасы мен тетіктерін эзірлеу 
кіреді.Жеке түлғалардың құқық қабілеттілігі туралы мәселе ерекше назар 
аударуға түрарлық, бүл халықаралық қүқықты қолдануүшін алдын ала шарт 
болып табылады.
¥сынылған диссертация осы соңғы мәселені зерттеуге арналған. 
Докторанттың мақсаты халықаралық қүқықтың Қазақстандық зерттеуінде 
алғашрет адамның белгілі бір неғізгі қүқықтарының дамуына жүйелі талдау 
жүргізу, адамның Халықаралық құқық қабілетін анықтау, атапайтқанда, жеке
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тұлғаның халықаралық құқыққа құқық алатындығын және қандай жағдайда 
екенін зерттеу. Ол сондай-ақ халықаралық қоғамдастықтың мүдделері мен 
адамның негізгі құқықтары арасындағы өзара байланысты, сондай-ақ осы 
мүдделерді қорғайтын халықаралық-құқықтық базаны қарастырады. Зерттеу 
нэтижелері осы тақырыппен ұлттық жэне халықаралық құқықта, сондай-ақ 
пэнаралық зерттеулерде айналысатын ғалымдарға, мамандар мен 
сарапшыларға бағытталған. Сондай-ақ нэтижелер мемлекеттік органдарға 
олардың ісжүзінде жүмыс істеуіүшін берілуғе тиіс.
2015 жылдың 1 мамыр-ЗОмаусым аралығында Нысанбекова ханым Макса 
Планк атындағы шетелдік және халықаралық жеке қүқық институтында 
(Гамбург қ., Германия) тағылымдамадан өтті, өз зерттеулерін 2015 жылғы 1 
шілдеден 10 тамызға дейін Киль университетінің Шығыс Еуропа елдеріндегі 
адам қүқықтары жөніндегі институтында (Киль қ., Германия) жүргізді. Бүл 
зерттеу сапары оған өз жүмысын тереңдетуғе тамаша мүмкіндік берді. 
Жүмыс сынақ нүсқасы ретінде орыс тілінде үсынылды . Мен докторанттан 
кәсіби іске асырылуы талап етілетін жақсарту жөнінде бірқатар үсыныстарды 
түжырымдадым. Бүл жағдайда Нысанбекованың диссертациясы, менің 
ойымша, Қазақстанда жүмысқа қойылатын талаптарға сайкеледі, сондықтан 
мен оны қоғамдық қорғауға үсынамын.

/ қолы қойылған/

Доктор Евгения Курзински-Синғер

Гамбург, 25.4.2019
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Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, екі мың он тоғызыншы жылдың жиырма 
алтыншы қарашасы. К ^атты  неміс тілінен қазақ тіліне 21.09.1994 жылы туған, 
туған жері -  Алматы облысы, ЖСН 940921400445, аудармашы Килыбекова Диана 
Айдынқызымен орындалды.

Қолы_^ ^  _______________________

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, екі мың он тоғызыншы жылдың жиырма 
алтыншы қарашасы. Мен, Алматы қаласының нотариусы Абишев Тимур 
Болатович, Қазақстан Республикасының эділет Министрлігімен 05.06.2012 жылы 
берілген № 12004238 мемлекеттік лицензияның негізінде эрекет етуші, аудармашы 
Килыбекова Диана Айдынқызының қолының түпнүсқалығын куэландырамін. 
Аудармашынын жеке басы анықталды, эрекетке қабілеттілігі жэне өкілеттілігі 
тексерілді.
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