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член на научното жури съгласно Заповед № 282/15.04.2021 г. на
Ректора на ВСУ „Черноризец  Храбър“ проф. д-р Петър Христов за

назначаване на научно жури за провеждане на защита на
дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

степен „доктор“ по научната специалност Международно право и
международни отношения в област на висше образование ш.3.

Социални, стопански и правни науки, професионално направление
ш.3.6. Право на

Ернар Ерболатуль Ерболатов
на тема „Правно регулиране на личните данни в страните от

Общността на независимите държави (ОНД) и Европейския съюз:

ставнително-правно изследване“

І . Кратки биографични данни

Ернар Ерболатуль Ерболатов е роден през 1980 г. в Казахстан.

Завършил е Семипалатинския държавен университет през 2001 г. и

Казахския хуманитарно-юридически университет през 2004 г. Магистър е

на юридическите науки от Университет „Туран-Астана“ през 2015 г. От

2017 г.  досега е докторант в Иновационния  евразийски университет.

От 2003 г. работи в различни съдилища и съдебни органи на

Павлодарска област. С указ на Президента на Репблика Казахстан е

назначен за съдия в Специализирания междурайонен икономически съд на

Павлодарска област. От 2016 г. е старши преподавател в катедра „Право и

история“ на Иновационния евразийски университет – гр. Павлодар.

І. Общо описание на представения дисертационен труд

Представен е дисертационен труд в обем от 271 страници,

включително списък на използваните съкращения и библиография.

Дисертацията е структурирана в увод, три глави, заключение и

библиография. Библиографската справка на използваната и цитираната
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литература съдържа общо 236 заглавия на български, руски и английски

език.

Дисертационният труд има за предмет на изследване правната уредба

и защита на личните данни в страните от Общността на независимите

държави, по-специално в Казахстан, и Европейския съюз. Темата е

изключително актуална, защото защитата на личните данни е пряко

свързана с правото на личен и семеен живот. Тази материя е приоритет за

ЕС (чл. 16 ДФЕС и чл. 8 от Хартата за основните права в ЕС), постигнато е

изключително високо равнище на защита чрез разгърната уредба във

вторичното право на ЕС с регламенти и с директиви. Налице е и

регулаторен орган: Европейския надзорен орган по защита на данните.

Както сочи авторът в Казахстан липсва систематизация и класификация на

личните данни, недостатъчно механизми за правното регулиране на

защитата им и широко разпространение на правонарушения.

В увода докторантът ясно дефинира предмета на изследване:

„обществените отношения, които се развиват в процеса на правно

регулиране на осигуряването и защитата на личните данни. Предмет на

изследването е набор от правни норми за осигуряване на поверителност на

личните данни, съдържащи се в законодателните и подзаконовите актове на

Република Казахстан и чужди държави, както и научни възгледи, идеи,

концепции и теории, материали на съдебната практика, формирани в

посочената област“ (с. 10).

Очертани са целите и задачите на дисертацията. Обосновани са

методологията и използването на релевантните източници, които са

достоверна основа за изследването. Подробно са очертани научната новост

и практическото значение на получените резултати, както и подлежащите

на апробиране тези.

Глава Първа озаглавена „Теоретико-правна характеристики на

института на личните данни” е структурирана в три параграфа. Тя логично

започва с понятието за лични данни, последвано от историческото развитие
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на института на личните данни и тяхното нормативно разбиране и

класификация.

Е. Ерболатов справедливо свързва появата на юридическата

категория „лични данни” с основното право на неприкосновеност на

личния живот, която е застрашено от развитието на информационното

общество (с. 25). Следователно обектът на защита на института на личните

данни е информация, свързана с физическо лице, записана на електронен,

хартиен и (или) друг материален носител. Анализирайки различните

теоретични и законодателни виждания за „лични данни“ и „лична

информация“, както и други  понятия авторът  стига до извода, че те са

идентични.

В параграф 1.2. „Общотеоретични и исторически основи на

развитието на института на защитата на личните данни в чужди държави” е

изследван генезисът на чуждестранното законодателство за защита на

личните данни.

Откроена е водещата роля на Съвета на Европа в материята на

защитата на личните данни: с препоръка № 509 от 1968 г. и две резолюции

от 1973 и 1974 г., довели до наречените от автора „първото поколение

законодателни актове“ в областта на регулирането на личните данни в

европейските страни. Отбелязано е значението на Конвенцията „За защита

на лицата при автоматизираната обработка на лични данни” (ETS № 108 от

1980 г.), която предвижда ангажимент за високо ниво на регулиране на

личните данни  за дъържавите-страни по нея.

Представено е хронологично създаването на правната уредба във

вторичното право на ЕС с Директива № 95/46/ЕО „За защита на

физическите лица при обработването на лични данни и за свободното

движение тези данни”, както и реформата на уредбата, завършила с

приемането през 2016 г. на Регламент № 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета на Европейския съюз относно защитата на

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
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свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата

на данните – GDPR).

След представянето на  регламента GDPR е направен анализ  на

релевантните актове, приети в ОНД. Ясно са очертани проблемите в

националните законодателства на държавите-членки  на ОНД.

В параграф 1.3. „Нормативно разбиране на личните данни и тяхната

класификация” се изследва използването на термина „лични данни” в

законодателните актове и са отделени видовете лични данни.

В този параграф Е. Ерболатов дава собствено определение за „лични

данни“: това е информация, свързана с определен или определяем на

нейната основа субект, която се формира по лична инициатива на субекта и

на законно основание в процеса на неговото взаимодействие с органите на

държавната власт, обществените и частните структури, записани във

формализиран вид на електронен, хартиен и (или) друг материален

носител, който осигурява възможността на тяхното обработване в

информационни системи (с. 100).

Той дава също класификация на „обикновени“, „чувствителни“  и

„силно чувствителни“.

Глава Втора е озаглавена „Правно регулиране на отношенията,

свързани с движението на личните данни” и се състои от три параграфа, в

които се анализира правното осигуряване на информационните процеси в

областта на движението и съхранението на лични данни, включително в

Интернет, както и особеностите на осигуряване на поверителния характер

на личните данни.

В параграф 2.1. „Особености на правната уредба и защита на

поверителността на личните данни” е извършен анализ на изискванията за

процедурата, осигуряваща поверителност на личните данни. В него Е.

Ерболатов  право разграничение между конфиденциалните лични данни и

ризлични видове  „тайни“, включително „професионална тайна“. Тази част

поставя особено актуални въпроси като изтичането на конфиденциални
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лични данни, продажбата на клиентски бази данни, контрола върху тях,

законодателната регламентация и отговорността.

В параграф 2.2. „Правно осигуряване на информационните процеси

за събиране, обработване и съхранение на лични данни” се анализира

процесът на събиране, обработване, съхранение на лични данни,

необходими на държавата да изпълнява функциите си.

В  тази част Е. Ерболатов анализира Закона „За личните данни и

защита” в Казахстан в светлината на европейското законодателство и

напредничави закони на европейски даржави  (Германия  и др.),  открива

празнините и прави предложения за тяхното запълване de lege ferenda.

Анализирани са понятията за „оператор  на лични данни“, събирането,

натрупването и съхранението. Авторът  поставя  въпроса за предаването на

бази данни от Казахстан на други държави,  който не е уреден нормативно,

както и за бази данни, натрупани преди влизане в сила на Закона и

съхранявани извън Казахстан. Според Е. Ерболатов последното е

незаконно  (с. 140-141). Крикувайки Казахстанския  закон  авторът дава

предложения за легални определения на „изменение“ и „допълване“ на

лични данни. Изключително аргументирано авторът поставя въпроса

създаване на контролен орган по защита на личните  данни.

В параграф 2.3. „Особености на правната уредба на движението на

лични данни в Интернет” се разглеждат основните аспекти на правната

уредба на личните данни в Интернет. Тук авторът поставя ключовия въпрос

относно това дали интернет от юридическа гледна точка е обект на

правото. Обоснован е изводът, че интернет ресурсите принадлежат на

различни субекти и мрежата няма самостоятелни права и задължения.

Глава Трета е озаглавена „Организационно-правен механизъм за

защита на личните данни”. Тя съдържа три параграфа, в които се изучава и

се характеризира механизмът за осигуряване на защитата на личните данни

в международното право и националното законодателство, обръща се

внимание и на положителния европейски опит за защитата на личните

данни и неговото въздействие върху практиката на постсъветските страни.
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В параграф 3.1. „Международни стандарти и чуждестранен опит в

областта на защитата на личните данни” се обосновава, че трансграничното

взаимодействие в сферата на движението на лични данни прехвърля

механизма за тяхната защита от национално на международно ниво. В този

параграф Е. Ерболатов обосновава необходимостта от

международноправно регулиране на движението на лични данни.

Както сочи автора правото на защита на личната информация е

централно в информационното общество, а трансграничния обмен на

данни  е неизбежен, което налага  защитата им както на национално, така и

на международно ниво. Постигането на консенсус относно основните

принципи на защита на международно равнище е ключово.

Докторантът очертава три насоки във формирането на

международноправен механизм за защита на личните данни: декларирането

на правото на защита на личните данни като централно в общия механизъм

за защита на правата на човека; създаването на правни норми от

организационно-технически характер, стандарти и правила в

международни организации, най-вече в ЕС, ОНД и някои регионални

организации; норми за осигуряване на конфиденциалността за обмена на

лични данни в двустранни и многостранни договори.

Авторът прави преглед на основните актове в сила към написването

на дисертационния труд: Конвенцията на Съвета на Европа „За защита на

лицата при автоматизираната обработка на лични данни (в сила от 1985  г.);

резолюции, препоръки и директиви на ЕС; документи, приети под егидата

на ОИСР; в ОНД и Евразийския икономически съюз. Представено и е

анализирано законодателството на САЩ и на Япония

В параграф 3.2. „Особености на правното регулиране на защитата на

личните данни в Европейския съюз в контекста на влияние върху

практиката на постсъветските страни” е изследвано правното регулиране и

защитата на личните данни на Европейския съюз, чийто прогресивен опит

може да окаже влияние върху други интеграционни общности и върху

законодателството на други държави.

Този параграф е ключов по мое мнение за дисертационния труд.
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Именно в него Е. Ерболатов извежда основните характеристики на

правната уредба на защитата на личните данни в ЕС,  което е основата  да

направи сравнение с регламентацията  в  Казахстан и да формулира изводи

и препоръки в дисертационния си труд.

Параграф 3.3. е озаглавен „Реформиране на системата за защита на

личните данни на Република Казахстан в съответствие с международните

стандарти”. В него авторът обосновава тезата, че в Казахстан се е обособил

самостоятелен подотрасъл на информационното право, а именно право на

защита на личните данни. Именно тук изключително обосновано и

задълбочено авторът формулира конкретни препоръки към

законодателството  в Казахстан с цел то да  бъде приведено към високите

стандарти  на ЕС

Заключението обобщава направените в хода на изследването изводи

(11 на брой), а в дванадесетият се съдържат конкретни 8 предложения за

подобряване на казахстанското законодателство за защита на личните

данни de lege ferenda.

ІІІ. Оценка на научните и практически резултати и приноси на

дисертационния труд.

Основният принос на дисертационния труд е в избора на темата.

Глобализацията, цифровизацията и бурното развитие на новите технологии

поставят  предизвикателства пред защитата на личните данни. Материята

се регламентира в националните законодателства, но и в редица

международни организации по твърде разнообразен начин. Безспорно най-

широка, адекватна и съвременна защита на личните данни има в ЕС.

Предметът на дисертацията е актуален и значим поради връзката на

защитата на личните данни с основните права  и свободи и динамиката на

предизвикателствата през законодателя и международноправната уредба.

Важен  теоретичен фундамент на изследването е неразривната връзка

между защитата на личните данни и международноправния стандарт за

основните права и свободи на човека. Напълно споделям извода на Е.

Ерболатов, че защитата на личните данни е част от неприскосновеността на
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личната сфера, правото на личен и семеен живот като право от първо

поколение.

Основният теоретичен принос представлява широкото и обективно

представяне на състоянието на защитата на личните данни в света. Въз

основа на стриктен юридически  анализ Е. Ерболатов  представя  картината

и състоянието на защитата на личните данни в три направления (посочени

подробно в по-горното изложение). От общото към частното, той извежда

оформянето на подотрасъл на информационното право в Казахстан –

правото на защита на личните данни. Може да се направи безспорен извод,

че дисертационният труд представя точно състоянието на проблема, както

и дава обосновани предложения за подобряване и разрешаване на

съществуваните колизии, както и за запълване на празнини в

регламентацията. Избраната методология е подходяща и е довела до

формулиране на обосновани изводи и препоръки de lege ferenda.

Следващ важен теоретичен извод на автора  е откроената тенденция

към  оформяне на  международноправни механизми за защита на личните

данни, при ясното съзнание за сложността да се постигне необходимия

консенсус за това. Е. Ерболатов пледира за приемането на универсален

правно обвързващ акт за защита на личните данни.

Трудът дава широка и обективна представа за състоянието на

защитата на личните данни на национално ниво: в Казахстан,  държави  от

ОНД, както и във водещи държави като САЩ, Япония, в ЕС и  сполучливо

подбрани страни членки на ЕС.

Достойнство на дисертационния труд са многото обосновани изводи,

сполучливо групирани в края на всяка глава.

Сред практическите приноси откроявам следните:

-представянето на сега действащите закони за защита на личните

данни в държави-членки на ОНД, критичното представяне на техните
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недостатъци и неприемането на подобни закони в Беларус и Туркменистан

(с. 69 и сл.);

-посочените на с. 244 – 245 от дисертацията предложения за

усъвършенстване на законодателството на Казахстан de lege ferenda.

Считам, че те са напълно приложими и обосновани.

За общите научни достойнства  и приноси на труда съществено

значение има и фактът, че Е. Ерболатов има публикувани 9 статии по

темата на дисертацията, включително в България.

Авторефератът вярно и точно отразява съдържанието на

дисертационния труд.

ІV. Критични бележки и препоръки

Не съм съгласна, че резолюциите, други актове на Съвета на Европа,

както и Конвенцията „За защита на лицата при автоматизираната обработка

на лични данни” са повлияли сериозно върху вторичното законодателство

на ЕС. Тази теза  е развита на с. 42-43. Приемането на  производното право

на Съюза  е резултат от собствено осъзнаване на тази необходимост и

нормативна еволюция.

В Глава трета, параграф 1 би следвало  консистентно да се разгледат

всички актове, приети  от ЕС – директиви, както и Регламента GDPR, а не

хронологично съгласно времето на приемането им, както е подходил автора

(с.  173-174).

Конвенцията „За защита на лицата при автоматизираната обработка

на лични данни” е сключена  под егидата на Съвета на Европа и не би

следвало да се причислява към актовете на ЕС в изследваната материя (с.

191).

Не са посочени ключови разпоредби от първичното право на ЕС: чл.

16 ДФЕС „Всеки има право на защита на личните данни“  и чл. 8 от

Хартата за основните права в ЕС, озагллавен „Защита на личните данни“.

Основните принципи за защита на личните данни са на първо място в  чл. 8,
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ал. 2 от Хартата за основните права в ЕС: добросъвестност на

обработването, за точно определени цели, съгласие на засегнатото лице,

законност (легитимно основание),  право на достъп до събраните данни и

право  на искане за поправянето им. Едва след това те са уредени във

вторичното законодателство, представено на  с. 200 и сл.

Налице е известна непълнота на вторичното законодателство на ЕС –

липсва макар и кратък анализ на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на

физическите лица във връзка с обработването на лични данни от

компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването,

разкриването или наказателното преследване на престъпления или

изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива

данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР  на Съвета (т. нар.

Директива за обработването на лични данни в сектор полиция и правосъдие

(ОВ, L 119/89 от 4 май 2016 г.). Тя  е само спомената на с. 209 и с. 211

Бързам да заявя,  че  посочените критични бележки не се отразяват

съществено върху отличното впечатление от дисертационния труд.

V. Заключение:

Изложените преценки за научните приноси на разглежданото

дисертационно изследване могат да послужат като основа за оценката на

научната подготовка и качества на докторанта. Посочените приноси

допринасят за обогатяване на научните знания и имат важно значение за

практиката на законотворчеството в Казахстан и държавите от ОНД.

Дисертационният труд отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3 от

Закона за развитие на академичния състав в Р България, на чл. 27 от

Правилника за неговото прилагане, както и съответния Правилник на ВСУ

„Черноризец Храбър“.
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В заключение, имайки налице всички необходими основания

давам положителна оценка и предлагам на Ернар Ерболатуль

Ерболатов да бъде присъдена образователна и научна степен ДОКТОР

по научна специалност „Международно право и международни

отношения” по професионално направление „право“ 3.6.

София, 31.05.2021 г. проф. д-р Ирена Илиева


