
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
«ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР»

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра «Правни науки»

ГИЗАТ МАНАПОВИЧ КУБЕНОВ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРЯВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА
НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНИЯ ЖИВОТ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АВТОРЕФЕРАТ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН «ДОКТОР»

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.6. «ПРАВО»
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА «ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО. ПОЛИТИЧЕСКИ

И ПРАВНИ УЧЕНИЯ»

Варна
2021



2

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
«ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР»

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра «Правни науки»

ГИЗАТ МАНАПОВИЧ КУБЕНОВ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРЯВАНЕТО И
ЗАЩИТАТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНИЯ ЖИВОТ В

РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АВТОРЕФЕРАТ
На дисертационен труд

За присъждане на образователна и научна степен „доктор“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.6. «ПРАВО»

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА «ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО. ПОЛИТИЧЕСКИ
И ПРАВНИ УЧЕНИЯ»

Научни ръководители:
доц. д-р Бойка Чернева

доц. д.ю.н. Серик Кожанович Жетписов

Рецензенти:
доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова

проф. д.ю.н. Георги Петров Пенчев

Варна, 2021



3

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от
катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”, град Варна.
Дисертационният труд е с обем от 239 страници, като включва увод, изложение в
три глави, заключение, списък с използвана литература. Съдържанието на всяка
от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са
направени изводи. Списъкът на използваната литература се състои от 242
заглавия на български, руски и английски език.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в
катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър” – гр. Варна.

Защитата на дисертационния труд пред научното жури ще се състои на
30.06.2021 г. в 14,00 ч. в заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Материалите за защита са на разположение в канцеларията на катедра „Правни
науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

През втората половина на XX век чуждестранните държави с развита
демократична основа сериозно са загрижени с проблемите за защита на личния
живот на човека, определяйки го като едно от приоритетните направления в
системата за осигуряване на правата на личността. Днес, в международните
правни документи са закрепени стандартите, които са признати за ръководни
принципи в сферата на защитата на неприкосновеността на личния живот.

Република Казахстан, развивайки се в съответствие със съвременните
тенденции в процесите на глобализация и информатизация, се изправи пред
появата на нови предизвикателства за осигуряване и защита на личния живот. В
правната наука и практика на Казахстан, обаче, изследването на тези проблеми
все още не е намерило адекватно отражение, въпреки тяхната актуалност. Това се
дължи на факта, че в Казахстан липсват правните традиции за осигуряване на
неприкосновеност на личния живот, което диктува необходимостта от позоваване
на най-богатия прогресивен опит в правната защита на това право на страните от
Европа и САЩ, който би могъл да бъде полезен за казахстански законодател и
правоприложител.

Съгласно член 1 от Конституцията, Република Казахстан се провъзгласява
за правовата държава и човекът, неговият живот, правата и свободите се
признават за най-висшата ценност. Тази конституционна норма коренно променя
ролята на държавата по отношение на личността – защитата на правата на човека
е основна задача и задължение на държавните органи. Освен това, едно от
задължителните условия за функционирането на правовата държава е
признаването на определена степен на свобода за индивида, извън която
държавната намеса трябва да отговаря на изискванията за съразмерност и
необходимост, в противен случай тя е недопустима. Съразмерността и
необходимостта от намеса в личния живот на гражданите – е общопризнат
принцип за оценка на правилността на действията, присъщ само на правовата
държава.

Държавата, защитавайки индивидуалността на личността и нейния личен
живот, признава за нея такова ниво на свобода, което може да осигури баланс
между интересите на дадено лице и интересите на други лица, групи и държава.
Ето защо правото на неприкосновеността на личния живот може да се нарече
един от най-фундаменталните и сложни проблеми, с които съвременното
казахстанско общество трябва да се справи.

Стремителното развитие на научно-техническия прогрес в контекста на
разширяването на информационното пространство и внедряването на
информационните технологии в ежедневието доведе до появата на нови
предизвикателства и заплахи за съвременното общество и държавата.

Първо, възможността за несанкционирано събиране, обработване и
разпространение на лична информация води до постепенна загуба на автономност
за един човешки живот. Отричайки абсолютния характер на автономията на
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личността в обществото и държавата, смятаме, че тя трябва да се основава на
справедлив, оптимален баланс между обществените и частните интереси.

Второ, загрижеността на държавите от нарастващите заплахи от тероризъм
и насилствен екстремизъм, засилването на усилията и разработването на нови
методи за борба с тях, доведоха до легализиране на държавната намеса в личния
живот на гражданите. Вече са премахнати някои ограничения за подслушване на
телефонни разговори, перлюстрация на електронна поща, проследяване на
банкови транзакции, въвеждат се единни лични идентификатори и биометрични
данни. На фона на събитията, които се случват в световната практика, смятаме, че
прилагането на политиката за борба с тероризма и ожесточаване на
законодателството за борба с тероризма не трябва да се превръщат в причина за
ограничаване на гражданските свободи и спазването на стандартите в областта на
правата на човека трябва да бъде приоритетна задача.

Трето, постоянната поява на нови информационно-комуникационни
технологии и възникването на по-модерни начини за нарушаване на
неприкосновеността на личния живот, води до трудности при балансиране на
интересите на личността, обществото и държавата, тъй като е необходимо да се
модернизира правната същност и съдържание на разглежданото правомощие с
включването на нови елементи в нея, за създаване на ефективен механизъм,
осигуряващ неприкосновеността на сферата на личния живот на човека.

Гореизложеното е обусловило необходимостта от разработване на
теоретични аспекти на правото на неприкосновеността на личния живот.

Степен на научна разработеност на темата на изследването. Темата на
дисертационното изследване е една от слабо изучените в съвременната правна
наука. Някои аспекти на правото на неприкосновеност на личния живот и
неговата защита в контекста на развитието на информационното общество са
били изследвани в различни отрасли на правото. Въпреки това, големи
монографични изследвания, свързани с въпросите на защитата на правото на
неприкосновеност на личния живот в Казахстан, не са се провеждали, въпреки че
разглежданият проблем изисква систематичен анализ и обобщаване на
съществуващия практически материал.

Следните трудове бяха посветени на проблемите на съотношението между
понятията „права на човека”, „права на гражданина”, „права на личността”: А.
Абрамович, С.С. Алексеев, А.А. Головко, В.А. Кучинский, П.Е. Недбайло, И.Е.
Фарбер и др. По въпросите на философско-правна същност на правата на човека
учените, обаче, не са стигнали до общ знаменател, като са развили две
направления в правната мисъл: естествено-правна и позитивистка.

Общите аспекти на изследвания проблем се съдържат в работите от
съветския период на такива учени по право като: E.A. Вологин, В.А. Лазарев,
В.М. Лебедев, М.Н. Малеин, А.А. Фатянов, Б.С. Ебзеев и др.

Въпросите за упражняването и защитата на правото на неприкосновеността
на личния живот са отразени в трудовете на редица учени: Л.O. Красавчикова,
О.К. Копабаев, А.К. Котов, О.Е. Кутафин, М.Н. Малеина, М.Е. Петросян, И.Л.
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Петрухин, Г.Б. Романовский, Г.С. Сапаргалиев, Г.Ж. Сюлейменова, Е.А.
Флейшиц и др.

Днес, този проблем и различните му аспекти се изучават от учени както в
Казахстан, така и в Русия. Може да се отбележи разработки на такива учени като:
К.Л. Акоев, Г.С. Досжанов, С.К. Жетписов, В.П. Иванский, А.Д. Каримов, В.П.
Кацалов, К.А. Маркелов, Г.Ю. Тюрин, В.М. Тертишник.

Изследванията на такива известни чуждестранни автори, като П. Айрънс, У.
Бартън, А. Уестин, Дж.Д. Новик, М. Де Салвия, У. Килкали, М. Клунан, Р. Оуен,
Е. Патън-Симпсън, А. Хендрикс, Т. Хайдън, послужиха като основа за изучаване
на чуждестранен опит в гражданско-правната регулация на упражняването и
защитата на правото на неприкосновеността на личния живот.

При работа върху дисертацията бяха изучени и използвани трудовете на
представители на казахстанската наука К.К. Айтхожин, М.Т. Баймаханов, С.З.
Зиманов, Е.К. Кубеев, К.С. Мауленов, А.И. Новиков, С.С. Сартаев, М.А.
Сарсембаев, Б.Х. Толеубекова, С. Узбекули.

Признавайки важността на приноса на учените за разработването на
въпросите на правото на неприкосновеността на личния живот, техните правни
гаранции, следва да се отбележи, че те изискват допълнително проучване в
контекста на съвременните тенденции в информатизацията, в съответствие с
международно-правните актове за защита на правата и свободите на човека.

Изключителната актуалност на темата в сегашните политико-правни
условия на Република Казахстан, важността на нейното задълбочено
разработване, сложността на проблемите предопределиха целите и задачите на
изследването.

Обект на дисертационното изследване е съвкупността от обществените
отношения, развиващи се в процеса на прилагане, осигуряване и защита на
правото на неприкосновеност на личния живот, както и практиката на органите на
държавната власт на Република Казахстан и други държави, по прилагането на
законодателни норми, свързани със защитата на правото на неприкосновеност на
личния живот в съвременните условия на информатизация.

Предмет на изследването са правните норми на Република Казахстан и
чужди държави в контекста на действие на общопризнатите принципи и норми на
международното право, регламентиращи правото на неприкосновеност на личния
живот и информация за него.

Цел и задачи на дисертационното изследване. Основната цел на
изследваните въпроси в дисертационната работа – е правното проучване на
осигуряването и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот при
неговото историко-правно развитие и съвременно нормативно закрепване, като се
вземе предвид внасянето на предложения и препоръки за подобряване на
действащото законодателство и правоприлагаща практика.

Цел на изследването обуславя формулирането и решаването на редица
задачи, най-важните от които са:
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- да се проследи генезиса на правото на неприкосновеност на личния живот
и да се изучат факторите, оказали влияние на неговото съдържание;

- да се анализират националните норми и международните стандарти при
регулирането на правото на неприкосновеност на личния живот на човека и на
гражданина;

- да се проучи системата и методите за прилагане на основните правни
гаранции на правото на неприкосновеност на личния живот;

- да се разкрие съдържанието на неприкосновеността на личния живот в
съвременното правно разбиране и условията за информационна отвореност, както
и неговото правно укрепване в страните от ОНД, Европа и САЩ;

- да се формулират прогнозите за прилагане на правото на
неприкосновеност на личния живот в информационното общество, както и да се
предложат мерките за защита на разглежданото право;

- да се идентифицират особеностите на правната уредба на правото на
неприкосновеност на личния живот и да се представят конкретните предложения
за подобряване на казахстанското законодателство.

Методологична и източниковедческа основи на изследването.
Представената работа се основава върху подхода на материалистическата
диалектика към анализа на предмета на изследването – като универсален метод за
познаване на реалната действителност в нейното естествено-историческо
развитие. Разглеждането на проблема беше извършено също така и на основа на
съвкупността от гносеологични методи и техники, включващи комплексен анализ,
общонаучни и частно-научни методи на познание. Един от централните методи,
използвани в дисертационната работа, е методът на сравнително-правно
изследване.

Научна новост на дисертационното изследване. Дисертацията е едно от
първите комплексни, сравнително-правни научни изследвания по въпросите за
осигуряване и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в
съвременните условия на информационното общество. Разгледани са подробно
основните елементи, изграждащи института на неприкосновеността на личния
живот; правни гаранции за осигуряването му; форми на правната защита на
личния живот в контекста на съвременното развитие на казахстанското общество
в контекста на световните тенденции от позицията на процесите на глобализация
и информатизация.

Предложенията за подобряване на законодателството в тази област се
отличават със своята новост.

Тезиси, предложени за защита:
1. Изучаването на процесите на формиране и развитие на правото на

неприкосновеност на личния живот и проблемите за неговото осигуряване в
историческа ретроспектива показа, че сферите на личния живот не са универсални
за различни държави, техният обем и съдържание зависи от нивото на развитие на
обществото, исторически и културни особености на всяка нация. Разнообразието
от форми на проявление на личния живот на личността, неговото съдържание, се
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влияе от различни фактори на обективния живот, което по същество му позволява
да се еволюционира.

2. Анализът на националните и международните норми в сферата на
регулирането на правото на неприкосновеността на личния живот позволява да се
признае и да го разглежда като универсално право на човека и на гражданина,
чието значение нараства при необходимост от установяване и поддържане на
баланса на индивидуалната свобода и националната сигурност в съвременното
общество. Основополагащите принципи и стандарти, закрепени в международно-
правните документи, практиката на дейността на международни и европейски
организации по човешки права, международният конвенционен механизъм
оказват нарастващо влияние върху законодателството на държавите в отношение
на признаване на правото на неприкосновеност на личния живот, неговата охрана
и защита.

3. Изследвани са понятието, същността и класификацията на системата от
правните гаранции на правото на неприкосновеност на личния живот, за
практическа реализация на комплекс от права, касаещи всяко лице, разгледана е
тяхната ефективност. Обосновано е, че осигуряването на ефективност на
гаранциите идва от единството на държавната власт, призовано от нейните
структури, в рамките на тяхната компетентност, да гарантира реалността на
правата на личността, както и със средствата на действащото секторно
законодателство. Следователно, освен общоприетите икономически, политически
и правни гаранции, се предлага да се разглеждат като гаранции за защита на
неприкосновеността на личния живот различни видове професионални тайни,
закрепени в отрасловите институции на действащото законодателство.

4. Няма единна концепция за правото на неприкосновеност на личния живот
и еднообразно запълване на неговото съдържание, както в държави с
континентална, така и в страни с англосаксонска правна система. Анализът на
нормативните документи на чужди държави и международните актове
потвърждава, че правото на неприкосновеност на личния живот се разглежда в
комбинация с други сродни права. Конкретизирането на съдържанието на
неприкосновеността на личния живот – е принципиална задача, поставена пред
юридическата наука, тъй като има важно значение за действащото
законодателство, за целите на подобряване на съществуващите и разработване на
нови правни инструменти за неговата защита. Тенденцията към по-широко
разбиране на неприкосновеността на личния живот предоставя възможност за
коригиране на сложилото се мнение за основните елементи на системата на
неприкосновеността на личния живот и включването в нея на нови компоненти.

5. Изследването на националното законодателство в сферата на защита на
неприкосновеността на личния живот води до извода, че границите на личния
живот са гъвкави и зависят главно от нивото на демократично развитие на
обществото. В подкрепа на идеята, че правото на неприкосновеност на личния
живот не е абсолютно, ние считаме, че е възможно и необходимо да се установят
неговите законови ограничения. Струва ни се, че ограничаването на
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неприкосновеността на личния живот в демократична държава трябва да бъде
точно, конкретно, целесъобразно, добре обмислено, пропорционално и винаги
балансирано от възможността за обжалване на такива ограничения в съда.

6. Обоснована е взаимовръзката между еволюцията на правото на
неприкосновеност на личния живот с развитието на информационните технологии
в процеса на научно-техническото развитие и появата на правото на достъп до
Интернет. Това се дължи на формирането на информационното общество, което
има нови средства за събиране, обработване и разпространение на информация.
През последните десетилетия правото на неприкосновеност на личния живот
беше повлияно от универсалната компютъризация и разпространението на
Интернет, което доведе до търсенето на нови методи за правна защита на
неприкосновеността на личния живот. Смятаме, че по-нататъшното развитие на
информационните технологии ще доведе до по-нататъшното еволюциониране на
правото на неприкосновеност на личния живот и ще изисква съответни промени в
изискванията към правна защита на неприкосновеността на личния живот.

7. За преодоляване на опростената представа за проблем на регулиране на
глобалната мрежа Интернет, която преобладава в правната доктрина на
Казахстан, се предлага да се приеме Информационният кодекс на Република
Казахстан, който ще има комплексен и междуотраслов характер, насочен към
регулиране на обществените отношения във всички отрасли на правото. В
предложения Информационен кодекс на Република Казахстан да се въведе раздел
за използването на Интернет, в който ще бъдат предвидени принципите,
гаранциите, редът на дейност, правата и задълженията на субектите в Интернет. И
един от основните принципи на използването на Интернет, заедно със свободата
на словото, трябва да бъде и неприкосновеността на личния живот.

Теоретично и практическо значение на резултатите от изследването.
Теоретичното значение на дисертационното изследване състои в това, че е
извършен сравнително-съпоставителният анализ на правната уредба на
неприкосновеността на личния живот в държавите, представляващи различни
правни системи. Анализът на националното и чуждестранното законодателство,
практиката на органите на държавната власт позволи да се обосноват редицата
теоретични разпоредби относно правната същност, съдържанието, правните
ограничения, формите и методите на защитата на неприкосновеността на личния
живот. Разпоредбите, заключенията, препоръките и предложенията, формулирани
в изследването, допълват потенциала на правните науки и могат да бъдат
използвани като основа за по-нататъшни научни изследвания в областта на
прилагането, осигуряването и защитата на правото на неприкосновеност на
личния живот.

Разпоредбите на дисертацията и предложените научно обосновани
препоръки могат да послужат като основа за подобряване на правните актове,
регулиращи правото на неприкосновеност на личния живот. Получените по време
на проучването изводи и формулираните на тяхна основа практически
предложения разширяват теоретико-методологична основа за по-нататъшни
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изследвания в тази област. Изследователските материали могат да се използват
при подготовката на учебната литература – ръководства, лекции, методически
разработки по този въпрос, в образователния процес, при изучаване на курсове по
теория на правото и държавата, както и при изучаване на отраслови правни науки.

Апробация на работата и внедряване на резултатите от изследването.
Основните разпоредби, заключения и препоръки бяха докладвани на

международни и републикански научно-теоретични и научно-практични
конференции и семинари: Международна научно-практическа конференция
„Казахстански конституционализъм: проблеми и решения” – Алмати, Казахстан,
2019 година; XV Международна научно-практическа конференция „Водене на
съвременната наука – 2019” - Шефилд, Англия, 2019; XVI Международна научно-
практическа конференция „Съвременни изследвания и разработки-2020” - София,
България, 2020.

Резултатите от изследването, формулирани в дисертацията, са отразени в 9
научни публикации.

Структура на дисертацията. Структурата на дисертацията се определя от
нейната цел, предмет и задачи на изследването. Дисертацията се състои от увода,
три глави, съдържащи десет параграфа, заключение, списък на използваните
източници и приложения. Общият обем на работата е 239 страници, от които
основният текст е 212 страници, списъкът на използваните източници е 27
страници (242 заглавия).

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
В увода е обоснована актуалността на темата на изследването;

формулирани са обектът, предметът, целите и задачите, методите на
изследването; разкрити са научната новост и практическото значение на
получените резултати; представени са данните за апробация на резултатите от
дисертацията, директния принос на докторанта за тяхното получаване и
структурата на изследването; формулирани са основните положения и
заключения, които се представят за защитата.

Глава 1 „Теоретико-правни и методологични основи на правото на
неприкосновеност на личния живот” се състои от три параграфа, в които е
изследван генезисът на развитието на правото на неприкосновеност на личния
живот, неговото международно и вътрешноправно регулиране в
законодателството, изучена е системата на правните гаранции на това
правомощие.

В параграф 1.1. Генезис и понятийно-категориален апарат на
неприкосновеността на личния живот, се изследват различни научни подходи по
въпроса на развитие както на самото право на неприкосновеност на личния живот,
така и на процеса на това, как общественото съзнание определя съдържанието на
правните норми, влияейки върху взаимоотношенията между човека, обществото,
държавата.
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Правото на неприкосновеността на личния живот е едно от най-младите
права, възникнало в националното законодателство в резултат на рецепцията.
Появата му се дължи на естествения ход на човешкия живот и е присъща на
обществото на всяка историческа епоха като необходимо условие за живота. И
като естествено право то принадлежи на всяко лице от раждането и не може да
бъде прехвърлено или отчуждено. То, обаче, в никакъв случай не е абсолютно,
границите на неговото ограничение съществуват в рамките на осигуряването на
използването на подобни права от други субекти и могат да бъдат определени
само със закон.

Елементите, включени в сферата на личния живот, свидетелстват, че
разглежданата категория може да бъде както правна, така и социална,
културологична, философска. Следователно, тя трябва да се проучи във връзка с
общия генезис на възникването и развитието на идеите за правовата държава и
гражданското общество. И безценна помощ при решаването на тази задача може
да бъде предоставена от изучаването на личния живот през призмата на най-често
срещаните подходи, използвани в правната наука - формационен и
цивилизационен.

Поради глобалния характер на формационния подход и пренебрегването на
ролята и мястото на личността в социалното развитие, в логиката на този подход
не се вписват проблемите на човечеството, психическото състояние на човека,
битът, културата и т.н. Това доведе до факт, че понятието личен живот не стана
универсално в различни нации и държави до наши дни. Следователно,
изучаването на личния живот в определена социокултурна система може да даде
подробна характеристика на индивида, с неговите сложни връзки и възгледи за
сферата на личния живот, какви са нейните граници. И определяща роля за
приоритета на ценностите в социокултурните системи играе религията.

Ако в ислямската цивилизация индивидът е безличен и личният (частният)
живот не е на първо място, то за разлика от това, в християнството основната
опора е върху индивидуалното нравствено съзнание. Именно идеите на
индивидуализма доведоха до формирането на либерална доктрина за правата на
човека в европейската цивилизация.

Следователно, при нарастващото значение на института на правата на
личността, значението на европейската догматична правна култура и
европейските правни традиции е безценно. Ролята на личността в обществото
става значима, човекът се превръща в центъра на правната система. Развитието на
тази тенденция доведе до факта, че личният живот в скалата на социалните
ценности се поставя на върха на йерархията, а носителят на правата и свободите е
само едно реално, физически съществуващо лице.

В параграф 1.2. „Право на неприкосновеност на личния живот като
предмет на международното и вътрешнодържавно правно регулиране” се
изследва нормативната уредба на това право в международното и националното
право.
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Република Казахстан се намира в такова международноправно положение,
когато се изисква решаването на редица теоретико-приложни задачи, насочени
към прилагането, осигуряването и защитата на международно-правните норми за
неприкосновеността на личния живот. Това се дължи на следните причини:
липсата на дефиниция на понятието „личен живот” в международно-правните
документи; спорен въпрос за съдържанието на правото на неприкосновеност на
личния живот; необходимостта от изясняване на обхвата на това право и
границите на неговото ограничение.

Като цяло, анализът на чуждестранните конституционни норми показва, че
правните норми осигуряват поне правото на неприкосновеност на дома и тайната
на кореспонденцията. И трябва да се констатира, че почти всички конституции на
чужди държави съдържат норми за защита на правото на личен (частен) живот на
гражданите.

В параграф 1.3. „Правни гаранции за осигуряване на правото на
неприкосновеност на личния живот”, се изследва тайната като обект, защитен от
разкриване от страна на други субекти, през призмата на който по-пълно се
отразяват гаранциите за осигуряване на правото на личен живот.

Законодателят, определяйки отделни механизми за прилагане на правото на
неприкосновеност на личния живот в отраслови институции, използва такъв
термин като тайна, чрез осигуряването на която по-пълно се отразяват гаранциите
за осигуряване на правото на неприкосновеност на личния живот при обръщане
на гражданина в обществени организации. Тези самостоятелни видове тайни
(медицински, нотариални, банкови и др.) не са единствените гаранции за защита
на личния живот на дадено лице, но именно на техния исторически, сравнителен
анализ може да се изрази общата концепция за правото на неприкосновеност на
личния живот.

1. Лекарска (медицинска) тайна.
Казахстанският законодател, след като се отказа от термина „лекарска

тайна”, който преди се използваше в законодателните актове, започна да използва
дефиницията „медицинска тайна” и „тайна на медицински работник”, които,
макар и се признават от законодателя като еквивалентни, по наше мнение,
нарушават единството на понятийно-категориалния апарат на правните актове.
Изглежда, че законодателното разнообразие от термини трябва да бъде
унифицирано и да се използва най-обемния термин – „медицинска тайна”. Също
така считаме за важно да решим следните задачи: необходимо е да се въведат
терминологични уточнения в законодателните актове на Република Казахстан; да
се закрепи в действащото законодателство тайната на медицинските документи и
тайната на диагнозата; във всички електронни ресурси, където се съхраняват
електронните здравни паспорти на казахстанците, е необходимо да се посочи не
диагнозата и нейното описание, а цифровият код на болестта, който няма да бъде
разбран от широк кръг лица.

2. Адвокатска тайна.
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В Закона на Република Казахстан „За адвокатска дейност и правна помощ”
става дума за два вида тайни: професионална тайна (чл. 9) и адвокатска тайна (чл.
37). Това се дължи на факта, че законодателят е разграничил в нормативния акт
адвокатската дейност и правна помощ, предоставяна на други лица. В същото
време, законът не съдържа определение за професионална тайна, а само дава
обяснение на това, какво трябва да се разбира под адвокатска тайна. Смятаме, че
не е било необходимо да се отделят два вида тайни, а би трябвало да ги обедини с
родово понятие, в съответствие с действащата Конституция на Република
Казахстан, използвайки термина „тайна на квалифицирана правна помощ” и да се
определи в закона неговото съдържание, за целите на еднозначното му разбиране
и изключване на широкото му тълкуване.

3. Тайна на осиновяването.
Вземайки предвид опита на чужди държави в правната уредба на тайната на

осиновяването, където на законодателно ниво е установена открита процедура за
осиновяване, считаме, че би било целесъобразно да се закрепи в казахстанското
законодателство разпоредбата за предоставяне на право на осиновени деца, които
са навършили пълнолетие, да получат информация за биологичните си родители.
Такава позиция съответства на нормите-традиции на казахското общество,
религиозните норми и етичните изисквания, когато всеки трябва да знае от какъв
жуз и род идва и имената на седем предци (дядовци). Особено след като броят на
осиновените лица се увеличава ежегодно. Освен това, осиновителите често са
чужди граждани. Смятаме, че човекът, който е израснал в пълноценно семейство
със стабилен, морален климат, след навършване на пълнолетие, може адекватно
да реагира на получаването на нова информация за истинските си родители.

4. Нотариална тайна и тайна за гражданската регистрация
Обръщайки се към нотариус, човек е принуден да предоставя документи,

съдържащи информация, разкриването на която би била нежелана. Затова,
законодателството на много други държави отделя тайната на нотариалните
действия, предназначена да осигури неприкосновеността на някои елементи от
личния живот на човека. Законодателят осигурява и тайната на завещанието като
гаранция за тайната на нотариалните действия. Освен това, записите на актовете
за гражданско състояние, извършени от регистриращите органи на правосъдието,
също така не подлежат на разгласяване. От целия списък с действия, обаче,
отговорността се предвижда само за разкриване на тайната на осиновяването, а за
разкриване на тайната на други действия отговорността не е регламентирана.
Според нас, в законодателството е необходимо да се предвиди отговорността на
длъжностните лица за разгласяване на записите на актовете за гражданско
състояние.

5. Банкова тайна
Днес, в Казахстан, както и в правните системи на много държави, се

предвижда наказателна отговорност за незаконно получаване и разкриване на
информация, съставляваща банкова тайна. Много европейски държави, обаче, са
се отказали от банковата тайна. На фона на процесите, протичащи в световната
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практика за премахване на банковата тайна, в Република Казахстан се появи
подобната тенденция, целесъобразността на която поставяме под съмнение.

Въз основа на гореизложеното, проблемът с правните гаранции на правото
на неприкосновеност на личния живот се състои в необходимостта от неговата
защита в действащото законодателство. През призмата на тайната като обект,
защитен от разкриване от страна на други субекти, най-пълно се отразяват
гаранциите за спазване на правото на неприкосновеност на личния живот.
Отбелязвайки професионалните тайни, трябва да се отбележи, че именно чрез
тяхната правна уредба ние включваме в сферата на съдебната защита такава
правна категория като правото на неприкосновеност на личния живот.

Глава 2 „Правният механизъм за защита на неприкосновеността на
личния живот в контекста на правните системи” се състои от три параграфа,
които анализират правната уредба на правото на неприкосновеност на личния
живот в континенталната и англосаксонската правна система, а също така се
отделя внимание на осигуряването на съответствие на националното
законодателство на постсъветските страни с международните стандарти в
областта на правата на човека.

В параграф 2.1. „Правно регулиране и защита на личния живот в
страните от Общността на независимите държави”, е извършен анализ на
нормативното закрепване на правото на неприкосновеност на личния живот в
постсъветските страни.

Изследването на конституционните норми на страните от ОНД ни позволява
да констатираме тяхното единство в признаването на правото на
неприкосновеност на личния живот, както, всъщност, и на други демократични
ценности. Наблюдават се различия в подходите за формулиране и закрепване.
Очевидно, върху законотворчеството отразяват своето влияние особеностите на
политико-правни култури, системи и традиции. Въпреки това, доста неясна
формулировка или дори липсата на регулиране на разрешените случаи на намеса
в личния живот на човека, обемът и методите на такава намеса, - е най-
нерешеният проблем в законодателното регулиране на тези държави, което
поражда множество нарушения на това право на практика. Отговорността за
нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот е предвидена както
в наказателното, така и в гражданското и административното законодателство, но
поради неяснотата на формулировката нейното приложение е практически
невъзможно.

Законодателството на страните от ОНД е фокусирано основно върху
защитата на тайните на личния и семейния живот и не предвижда защита на
правото на личен живот, когато това не е свързано с нарушаване на неговите
тайни. Това демонстрира известно изоставане в развитието на страните от
Общността във въпросите на правното регулиране на неприкосновеността на
личния живот от водещите страни в света. Необходимо е да се измени
действащото законодателство на тези държави, така че правото на
неприкосновеност на личния живот да получи по-широко тълкуване и
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допълнителни гаранции.
В параграф 2.2. „Дейността на Европейския съюз за хармонизиране на

законодателството в сферата на защитата на личния живот” се анализира
процесът на правно регулиране на правото на неприкосновеност на личния живот
в европейските страни.

Създадената в Европа регионална международна система за защита на
правата на човека не само установява нормите на международното право в тази
област, но и представлява една от най-развитите форми на международна правна
процедура. Системата от институции на Европейския съюз е международен
механизъм, успешно функциониращ извън държавата, който отстоява общите
ценности на цялото човечество и е уникален, жизнеспособен и активно се развива.

Новият подход към хармонизирането на законодателството на държавите-
членки на Европейския съюз се основава на принципа на сближаване на
националните законодателства на членовете и предоставяне на тях самите
възможност за минимална диверсификация в правната уредба. Това е доста
сложна процедура, тъй като държавите от интеграционната асоциация се намират
в различни условия на икономическо, социално, политическо, културно и правно
развитие.

Задачата на Европейския съюз – е да вземе предвид мнението на всички
страни, участващи в целия ЕС, за да установи точно такива стандарти, които да не
противоречат на очакванията на повечето държави-членки, изключвайки
нарушаването на техните права и законни интереси.

По този начин, европейското право като система има редица закони, правни
норми, които служат за защита на личния живот на човека. Конвенцията за
защита на правата на човека и основните свободи възпроизвежда не само най-
ефективната в света система от международните норми за защита на правата на
човека, но и една от най-напредналите форми на международната съдебна
процедура.

В параграф 2.3. „Правото на неприкосновеност на личния живот в
американската правна доктрина” се разглежда механизмът на правното
осигуряване и защита на неприкосновеността на личния живот в англосаксонската
правна система.

Понятието прайвъси (privacy) - правото да бъдеш оставен сам или правото
да бъдеш оставен на себе си (right to be let alone), което няма аналози в руски език
и позволява да се изрази ширината на разбиране на личния живот, днес се
позиционира от американските съдебни власти като „началото на всички права”,
което означава, че то е в основата на упражняването на други субективни права.
То се появи в резултат на дейността на английските съдилища и е получило
своето развитие в американската правна доктрина.

Особеността на съществуващото съдебно законотворчество в американската
правозащитна система е, че подобната дейност е имала обосновани предпоставки.
А именно, имаше трудности при определяне на съдържанието на правото на
личния живот. Тази категория, след като не получи законодателна дефиниция на
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своето съдържание, натрупа разнообразна гама от интереси, които трябваше да
бъдат легализирани като елементи на правото на неприкосновеност на личния
живот. Американската правна система, решавайки този проблем, тръгна по пътя
на детайлизиране на съдържанието на правото на неприкосновеност на личния
живот, не чрез закрепване на правомощията на индивида в законодателството, а
чрез идентифициране и разрешаване на нарушения, които се намират в сферата на
защита на това право. В допълнение към необходимостта да се определи
съдържанието на правото на неприкосновеност на личния живот, имаше и втора
страна на проблема – да се изработят границите на ограниченията на личния
живот, за да се осигури баланса на интересите на индивида, обществото и
държавата. Ето защо съдебните прецеденти също решаваха и този проблем.

Глава 3 „Съвременни проблеми на правната защита на личния живот
във връзка с използването на информационни технологии” се състои от
четири параграфа, в които се изследва и характеризира механизмът за прилагане и
защита на правото на неприкосновеност на личния живот в съвременните условия
на стремителното развитие на информационните и телекомуникационни
технологии.

В параграф 3.1. „Особености на прилагането на правото на
неприкосновеност на личния живот в информационното общество” се
обосновава, че информацията се е превърнала в определящ ресурс, който влияе
активно на социалните процеси и идентифицира проблема за осигуряване на
поверителност на информацията.

Съвременните информационни технологии, които се въвеждат в сферите на
човешкия живот, от една страна, носят не само удобство и комфорт, но, от друга
страна, водят до появата на нови заплахи за информационните права на индивида,
които са тясно свързани с правото на неприкосновеност на личния живот. Ето
защо във фокуса на информационното законодателство се намират два важни
проблема: първо, осигуряване на информационната сигурност; второ, постигане
на баланса на интересите на личността, обществото и държавата. И двата
проблема са тясно взаимосвързани и взаимообусловени, тъй като използването на
информационно-комуникационни технологии съдържа заплаха за правата на
личността и информационната сигурност, което е следствие от широките и
неконтролирани възможности за използване на информация.

Съществуващият днес механизъм за защита на личния живот трябва да се
подобри, в противен случай скоро ще загубим способността да контролираме
директно разпространяваната за нас информация, което ще има отрицателни и
непредсказуеми последици, както за човека, така и за обществото и държавата.
Ето защо в Република Казахстан трябва да бъде приет Информационният кодекс,
който ще има комплексен и междуотраслов характер и ще съдържа норми за
защита на личния живот от потенциални заплахи, породени от отвореното
информационно общество.

В параграф 3.2. „Защита на правото на неприкосновеност на личния
живот в Интернет” се изследва съотношението на правото на достъп до
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Интернет, тоест свободен достъп за получаване, запознаване, разпореждане,
разпространение, съхранение на всякаква информация и правото на
поверителност на информацията и на неприкосновеността на личния живот.

Съвременните държави се опитват да формират нормативна основа и да
запълнят правни празнини в регулирането на интернет пространството, което
показва пренасочване на акцента от реалния живот на човек към виртуалния свят.
За което и допринесе пандемията от коронавирусна инфекция COVID-19, която се
разви през 2020 г., когато ограничителните мерки, въведени навсякъде, оказаха
значително влияние върху развитието на технологичната индустрия. Дигиталната
трансформация на държавите идентифицира редица перспективни инициативи,
които ще имат отрицателно въздействие върху осигуряването на
неприкосновеност на личния живот, ако няма да осигури балансиран
организационно-правен механизъм за тяхното прилагане. Тези области включват
биометрична идентификация, блокчейн технология и Big Data, създаването на
единен информационен център за данни за населението и др.

Признавайки важността и необходимостта от Интернет, трябва да се
помисли как да се осигури неприкосновеността на личния живот на човека.
Смятаме, че за решаването на тази задача е необходимо да се въведе в
Информационния кодекс на Република Казахстан раздел за използването на
Интернет, който ще предвижда принципите, гаранциите, реда на дейността, права
и задължения на субекти в Интернет. И като един от основните принципи на
използването на Интернет, заедно със свободата на словото, трябва да бъде
неприкосновеността на личния живот.

В параграф 3.3. „Личните данни като обект на съвременни посегателства
върху неприкосновеността на личния живот и проблемите на тяхната правна
защита в чужди държави” се разглежда категорията „лични данни”, тъй като
тяхното правно регулиране се дължи на идеята за осигуряване и защита на личния
живот в новото информационно общество, където използването на различни
технологии съдържа заплахи за поверителност.

Основоположници на законодателната регулация на института на личните
данни с основание могат да се считат страните от Европа и САЩ, където през 60-
те години на миналия век се появяват законодателните актове за нейната защита.
Всички най-добри практики на европейските държави в областта на правната
уредба на личните данни са залегнали в основата на Конвенцията „За защита на
лицата във връзка с автоматизираната обработка на лични данни” ETS № 108 от
1980 г. Нарастващата сложност на връзките с обществеността в областта на
информационните технологии, не отговарящата на съвременните нужди,
правоприлагаща практика в страните-членки на ЕС и редовните промени в
законодателството доведоха до модернизиране на законодателството на ЕС за
защита на данните. Резултатът от дългогодишната усилена работа за подобряване
на правната уредба на циркулацията и защитата на личните данни е Регламент №
2016/679 „За защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
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данни и относно свободното движение на такива данни (Общ Регламент относно
защита на личните данни). GDPR”.

Изборът, направен от страните от ЕС, внедрявайки строги изисквания по
отношение на правилата за работа с лични данни, изисква от други държави да
преразгледат подходите си в търсене на компромис. В същото време такъв диалог
поставя основите за по-нататъшно сътрудничество между държави и организации
от всички континенти с цел създаване на универсални и общопризнати
международни стандарти. Следователно, законодателството на ЕС в областта на
личните данни е признато по целия свят и е един своеобразен образцов модел,
служещ като ориентир за други държави.

Характеризирайки националното законодателство на европейските
държави, мерките, предприети от правителствата в сферата на защитата на
личните данни, те трябва да бъдат признати за прогресивни, навременни и
хуманни. Въпреки това, нивото на практическо прилагане на такива мерки в
различните страни от Европейския съюз остава неравномерно, както и
изработването на най-добрите практики и политики в тази област.

В параграф 3.4. „Промени на правното регулиране на неприкосновеността
на личния живот в контекста на информатизацията на съвременното
казахстанско общество” се изследват промените, настъпващи днес в Република
Казахстан в областта на осигуряването на неприкосновеност на личния живот.

Съвременното казахстанско общество и държавата са изправени пред нови
предизвикателства в областта на осигуряването на неприкосновеност на личния
живот и е необходимо да се предложат концептуални и приемливи варианти за
решаване на тези задачи.

Първо, в рамките на разглеждания проблем, най-острият въпрос е свободата
на информация в глобалната мрежа Интернет и правото на човека на
поверителност на личните данни. Проблемът с правната уредба на поверителната
информация се дължи на липсата на правен акт в Република Казахстан, който би
съдържал техния списък и би установявал правния режим за тяхното
разпространение. Затова, за да се преодолеят неоправданите различия в
терминологията, яснотата и точността на езика на закона, за да се осигури еднакво
разбиране на терминологията, използвана в различни клонове на правото, е
необходимо да се разработи и приеме закон „За поверителната информация”.

Второ, в Закона на Република Казахстан „За личните данни и тяхната
защита”, в допълнение към разделянето на личните данни в зависимост от
достъпността, се разграничава такава категория като биометричните лични данни.
Казахстан, включен в русло на световни събития за борба с трансграничната
престъпност, през 2016 г. прие Закона на Република Казахстан „За
дактилоскопическа и геномна регистрация”, който ще влезе в сила на 1 януари
2021 г. За практическото му прилагане се изисква внимателно и щателно да се
регулира процедурата за изпълнение, тъй като ДНК идентифицирането се счита за
доста надеждно само ако се извършва правилно. Следователно, е необходимо да
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се регулира процеса на събиране, обработване, съхранение на биометрични лични
данни на човека.

Трето, процедурата за всеобщо деклариране на доходите на населението,
чието въвеждане започва на 1 януари 2021 г., изисква балансиран подход.
Признавайки важната роля на декларирането на населението, е необходимо да се
вземе предвид пропорционалността на намесата в личния живот на гражданина.
Необходимо е да се изработи въпросът колко информация трябва да бъде
предоставена в декларацията, както и каква информация трябва да бъде отворена
за публичен достъп. Много е важно да бъде спазена пропорционалността на тази
намеса, не допускайки конфликт на интересите на индивида, обществото и
държавата.

Четвърто, дейността по безконтактно предоставяне на държавните услуги
на граждани, бизнес, други клонове на държавната власт и държавни служители
става широко разпространена. Ядрото на електронното правителство е
информация, често поверителна. Считаме, че е необходимо по-щателно да се
разработи механизма за откриване, оценка, прогнозиране, локализиране,
неутрализиране и предотвратяване на заплахи за информационната сигурност на
информационно-комуникационната инфраструктура, обекти на информатизация.

Едно от най-важните условия за развитието на отворено информационно
общество трябва да бъде ефективна правна база, която отчита интересите на
всички субекти на информационните правоотношения и създаваща равновесие за
тяхното удовлетворяване. И основното нещо в този процес е да се гарантира
неприкосновеността на личния живот на личността, тъй като липсата на доверие
на човека в ефективната защита на личната информация ще възпрепятства
научно-техническия прогрес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правото на неприкосновеност на личния живот, като неразделна част от

сложната конструкция на правата на човека, е социално-историческо явление. Без
да се отрича значителната новост, специфичност и богатство на съдържанието на
съвременните представи, междувременно трябва да се отчита моментът на
историческата приемственост на тези представи с предишните правни възгледи.
Всяка правна система е разглеждала и разглежда индивида като субект на право,
носител на права и задължения, своеобразна мярка на индивидуална свобода и
отговорност.

В дисертационната работа е извършено правно изследване за осигуряването
и защитата на правото на неприкосновеност на личния живот в неговото
историко-правно развитие и съвременно нормативно закрепване, като се вземе
предвид внасянето на предложения и препоръки за подобряване на действащото
законодателство и правоприлагаща практика.

В работата са решени редица задачи, най-важните от които са:
- проследен е генезисът на правото на неприкосновеност на личния живот и

проучени са факторите, повлияли неговото съдържание;
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- анализирани са националните норми и международните стандарти при
регулирането на правото на неприкосновеност на личния живот на човека и на
гражданина;

- проучена е системата и методите за прилагане на основните правни
гаранции на неприкосновеността на личния живот;

- разкрито е съдържанието на неприкосновеността на личния живот в
съвременното правно разбиране и условията за отвореност на информацията,
както и неговото правно закрепване в страните от ОНД, Европа и САЩ;

- формулирани са прогнозите за прилагането на правото на
неприкосновеност на личния живот в информационното общество и бяха
предложени мерки за защита на разглежданото право;

- идентифицирани са особеностите на правната уредба на правото на
неприкосновеност на личния живот и са представени конкретните предложения за
подобряване на казахстанското законодателство.

Въз основа на теоретичния анализ и резултатите, получени при
изследването на правната уредба на личните данни и тяхната защита, могат да се
направят следните заключения, препоръки и предложения.

Изводи:
1. Обосновано е, че сферите на личния живот не са универсални за

различните държави, техният обем и съдържание зависят от нивото на развитие на
обществото, историческите и културните особености на всяка нация.

2. Утвърждава се, че правото на неприкосновеност на личния живот е
универсално право, което придобива все по-голямо значение при поддържане на
баланс между индивидуалната свобода и националната сигурност.

3. Обосновано е, че осигуряването на ефективността на гаранциите
произтича от единството на органите на държавната власт, предназначени да
гарантират реалността на правата на личността, както и посредством отраслово
законодателство.

4. Стигнахме се извода, че тенденцията към по-широко разбиране на личния
живот дава възможност да се коригират основните елементи на института на
неприкосновеността на личния живот и да се включат нови компоненти в него.

5. Правото на неприкосновеност на личния живот не е абсолютно, а
границите на неговото прилагане са гъвкави и зависят главно от нивото на
демократично развитие на обществото.

6. Смятаме, че ограниченията на неприкосновеността на личния живот в
демократична държава трябва да бъдат точни, конкретни, целесъобразни,
обмислени, пропорционални и винаги балансирани от възможността за оспорване
на такива ограничения в съда.

7. Обоснована е взаимовръзката между еволюцията на правото на
неприкосновеност на личния живот с развитието на информационните технологии
в процеса на научно-технологично развитие и появата на правото на достъп до
Интернет.
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8. Струва ни се, че по-нататъшното развитие на информационните
технологии ще доведе до еволюцията на правото на неприкосновеност на личния
живот и ще изисква съответни промени в изискванията за правна защита на
сферата на личния живот.

Препоръки
1. Предлага се да се приеме Информационният кодекс на Република

Казахстан, който ще има всеобхватен и междуотраслов характер, насочен към
регулиране на обществените отношения във всички области на правото.

2. В предложения Информационен кодекс на Република Казахстан да се
въведете раздел за използването на Интернет, който ще осигури принципите,
гаранциите, реда на дейността, правата и задълженията на субектите в Интернет.

3. Да се разработи и да се приеме Закон „За поверителната информация”,
който трябва да класифицира всички съществуващи в момента видове тайни и да
установи техния правен режим, което ще премахне евентуалното объркване при
решаването на различни въпроси, свързани с поверителната информация.

4. Да се създаде „проактивно” правителство с ефективен механизъм за
защита на информацията за личния живот, което само ще наблюдава житейските
ситуации на всеки човек и ще извършва необходимите процеси, а отделно лице
ще трябва само да потвърждава тези действия.

НАУЧЕН ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Цялостното и всеобхватно теоретико-правно изследване позволи да се

извърши теоретично обобщение и предложи решение на научна задача, което се
състои в цялостно научно изследване на основните теоретико-правни проблеми на
правото на човека на неприкосновеност на личния живот и изготвяне на научно
обосновани предложения за подобряване на правните актове, които го регулират.

1. Правото на неприкосновеност на личния живот е естествено право на
човек, тъй като е присъщо на обществото от всяка историческа епоха като
необходимо условие за живота. И като естествено право, неприкосновеността на
личния живот принадлежи на всеки от раждането и не може да бъде прехвърлено
или отчуждено. То, обаче, може да бъде ограничено, но само в рамките на
осигуряването на използването на подобни права от други субекти, които могат да
бъдат определени само със закон.

2. Важна роля за формирането на правото на неприкосновеност на
личния живот са изиграли идеите на индивидуализма, чието проявление в
обществото може да бъде проследено чрез религиозния тип мислене. Ако за
исляма не съществуват индивидуални интереси, но има общо благо и
наднационални интереси, то в християнството основната опора е върху
индивидуалното нравствено съзнание, формирало свой собствен разум, идеология
и психология на индивидуализма, които и са довели до формирането на
либералната доктрина за правата на човека в европейската цивилизация и
положили основите под формата на свобода и автономия на личността.
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3. Европейският персоноцентричен модел на социума, в който
индивидуалистичните ценности на общественото съзнание изиграха важна роля,
получи нов кръг на развитие през ХХ век, след войните, които оказаха огромно
влияние върху укрепването на идеята за неотменими човешки права.
Европейското общество преосмисли ролята на правата на човека, тъй като именно
тази институция се превърна в единствената опозиция на произволната власт и
насилието. При нарастващото значение на института на правата на личността,
значението на европейската догматична правна култура и европейските правни
традиции е безценно, когато индивидът излиза на първо място в йерархията на
обществените ценности, се извършва индивидуализацията на личността.

4. Правото на неприкосновеност на личния живот е едно от „младите”
права, което се появи в националното право в резултат на рецепцията и изискващо
определение на неговото съдържание, тъй като в действащото законодателство не
е разработено неговото понятие. Смятаме, че има пряка взаимовръзка с общия
генезис на възникването и развитието на идеите за правовата държава и
гражданското общество. С развитието на информационните технологии, с
усложняването на връзките с обществеността, с нарастващото влияние на
държавния контрол, сферата на личния живот се нуждае от уточняване и
включване в нейната конструкция на нови елементи.

5. Правото на неприкосновеност на личния живот се урежда предимно
от международното право, съгласно което се приемат вътрешнодържавни
нормативно-правни актове. Следователно, привеждането на националното
законодателство в съответствие с общоприетите международни правни стандарти
за правата на човека е една от приоритетните задачи на правната политика на
Република Казахстан.

6. Държавата трябва да има ефективна система от гаранции за
практическото прилагане на комплекс от права по отношение на всяко лице. Един
от видовете правни гаранции за правото на неприкосновеност на личния живот,
който е определен в отраслови институти, са самостоятелните видове тайни
(лекарска (медицинска), нотариална, банкова и др.), които не са единствените
гаранции за защита на личния живот на човек, но именно на техния исторически,
сравнителен анализ може да изрази общата концепция за правото на
неприкосновеност на личния живот.

7. Първостепенната задача, пред която са изправени страните от бившия
Съветски съюз, обусловена от интеграцията в световната общност, е осигуряване
на съответствие на националното законодателство с международните стандарти в
областта на правата на човека. Независимо от това, правните актове на държавите
от ОНД, които формулират списък на основанията и условията за намеса в личния
живот, не са получили достатъчно развитие. Доста неясната формулировка или
дори липсата на регулиране на разрешените случаи на намеса в личния живот на
човека, обемите и методите на такава намеса, - е най-нерешеният проблем в
законодателното регулиране на тези държави, което поражда множество
нарушения на право на неприкосновеност на личния живот на практика.



23

8. При осигуряването и защитата на правото на неприкосновеност на
личния живот, страните от Европейския съюз са ориентир за страните от ОНД.
Понятието „уважение на личния живот” е по-широко от „неприкосновеност на
личния живот”. Ако терминът „неприкосновеност” означава забрана за
извършване на каквито и да е действия, тогава „уважение” се отнася до сферата на
морала – представа за добро и зло, какво се одобрява или се отрицава от
обществото. Тази теза показва универсалността, реалността и широкото разбиране
на правото на неприкосновеност на личния живот в Европейската конвенция.

9. Стремителното развитие на новите технологии води до много
технологични иновации – подобрени средства за предаване на данни, електронна
търговия, цифрови услуги и свободен трансграничен поток от информация, които
създават реална заплаха за правото на неприкосновеност на личния живот. С
навлизането на световната мрежа в нашия живот става все по-очевидно, че
стандартите за защита на правото на неприкосновеност на личния живот,
закрепените в съществуващите правни актове стандарти изискват адаптиране за
използване в Интернет.

10. Регионалната международна система за защита на правата на човека,
създадена в Европа, не само установява нормите на международното право в тази
област, но и представлява една от най-развитите форми на международна правна
процедура. Системата от институции на Европейския съюз е международен
механизъм, успешно функциониращ извън държавата, който защитава общите
ценности на цялото човечество, и който е уникален, жизнеспособен и активно
развиващ се.

11. Нов подход към хармонизирането на законодателството на
държавите-членки на Европейския съюз се основава на принципа на пълна
хармонизация на законодателството чрез сближаване на националните
законодателства на държавите-членки на ЕС и предоставянето на тях самите
възможност за минимална диверсификация в правната уредба. Европейският съюз
доказа възможността за пълна хармонизация на законодателството, като взе
предвид позициите на личността, обществото и държавата, след като постигна
баланс на техните интереси.

12. Тенденциите в развитието на общото американско право в областта на
защитата на неприкосновеността на личния живот, дефинира понятието прайвъси
(privacy) - правото да бъдеш оставен сам или правото да бъдеш оставен на себе си
(right to be let alone). Тази категория позволява да се изрази ширината на
разбиране на личния живот и е в основата на упражняването на други субективни
права. Особеностите на формирането и функционирането на цялостната
концепция прайвъси отразяват влиянието на прецедентната практика, което е
закономерност в развитието на американското право.

13. Създаването на електронното правителство, дигитализация и
информатизация, днес са основните тенденции в държавната политика във всички
страни по света. Ето защо, разработвайки информационно законодателство, най-
важното е да не се прекалява с изискванията при установяване на правен режим за
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поверителност на личната информация. В противен случай, това може да повлияе
отрицателно на процесите на икономическо развитие на държавата, което ще
доведе до определени последици за всички сфери на човешкия живот.

14. Особено безпокойство в отношение на осигуряването и защитата на
неприкосновеността на личния живот предизвиква стремителното развитие на
глобалната мрежа Интернет, която е движещата сила на глобализацията на
информационното пространство. Наличният днес механизъм за защита на частния
живот трябва да се подобри, в противен случай скоро ще загубим възможността
да контролираме директно разпространяваната за нас информация.

15. Наблюдаваната тенденция във формирането на нови права на
личността, характерни изключително за онлайн средата, поражда несъответствия
в понятийно-терминологичния апарат, поради липсата на формиране на
приложимите правни категории, използвани за обозначаването им. Затова,
говорейки за формирането на относително ново право – правото на достъп до
Интернет, трябва да се посочи какво то означава. Смятаме, че правото на достъп
до Интернет е съставна онлайн форма на правото на достъп до Информация,
която е гарантирана от държавата и предполага нейното задължение да създаде
достъпна информационна инфраструктура за безпрепятствено осигуряване на
свободен достъп до информация в интернет ресурсите.

16. Цифровата трансформация на държавите подчерта редица
перспективни инициативи, които ще имат отрицателно въздействие върху
осигуряването на неприкосновеност на личния живот, ако не се осигури
балансиран организационно-правен механизъм за тяхното прилагане. Тези
области включват биометрична идентификация, блокчейн технология и Big Data,
създаването на единен информационен център за данни за населението и др.

17. За Република Казахстан биометрията е ново явление, което изправя
държавата пред необходимостта да установи нейната правна природа и да
определи правния режим. Проблемите, които държавата се опитва да разреши с
помощта на биометрията, са различни: намаляване на нивото на престъпността,
регулиране на трудовата миграция, издаване на биометрични документи на
граждани на държавата, търсене и идентифициране на изчезнали лица и др. За
тяхното решаване ще са необходими значителни усилия на правоохранителните
органи, които трябва да дигитализират и систематизират огромно количество
данни.

18. Признавайки важната роля на декларирането на населението, е
необходимо да се вземе предвид съразмерността на намесата в личния живот на
гражданина. Необходимо е да се изработи въпросът колко информация трябва да
бъде предоставена в декларацията, както и каква информация трябва да бъде
поставена за отворен достъп. Задължително, при публикуване на информация в
определени ресурси, е необходимо да премахнете датата на раждане на лицето,
неговия индивидуален идентификационен номер. И е много важно да бъде
спазена съразмерността на тази намеса, не допускайки конфликт на интереси на
индивида, обществото и държавата.



25

19. Осигуряването на поверителност на движението на лични данни в
рамките на функционирането на електронното правителство в Казахстан е под
въпрос. Считаме, че е необходимо да се разработи по-задълбочено механизмът за
откриване, оценка, прогнозиране, локализиране, неутрализиране и
предотвратяване на заплахи за информационната сигурност на информационно-
комуникационната инфраструктура, обекти на информатизация.
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