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СТАНОВИЩЕ

от

доц. д-р Светла Маринова Кънева,

преподавател в Юридически факултет на

Университета за национално и световно стопанство по

научната специалност „Теория на Държавата и правото. Политически и правни

учения“

за присъждане на образователна и научна степен
„доктор” по професионалното направление „право”,

докторска програма „Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения”

на Гизат Манапович Кубенов,

за представен дисертационен труд на тема
„Теоретико-правни проблеми на осигуряването и защитата на

неприкосновеността на частния живот в Република Казахстан“.

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното

жури по защита на дисертационен труд съгласно Заповед на Ректора на ВСУ

„Черноризец Храбър” № 294 от 21.04.2021 г.

Кандидатът Гизат Кубенов за присъджане на образователна и научна

степен „доктор” по професионалното направление „право” е докторант на

самостоятелна подготовка в катедра „Правни науки” при Юридическия факултет

на ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна. Представил е дисертационен труд на

тема „Теоретико-правни проблеми на осигуряването и защитата на

неприкосновеността на частния живот в Република Казахстан“. Изследването е в

обем от около 239 стандартни страници и следва класическата структура за

подобен род съчинения. Изложението включва увод, три глави, всяка от които е

разделена в параграфи, заключение, списък на използваната литература.
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Списъкът на литературата се състои от 242 заглавия на български, руски и

английски език.

Представената тема не е била обект на самостоятелно изследване и

определено представлява научна новост и необходимост в рамките на общата

теория на правото. Проблематиката е актуална и многоаспектна, защото

изследва сравнително млади, но бързо развиващи се и умножаващи се

обществени отношения. Както вярно обосновава докторанта „през втората

половина на XX век демократичните държави сериозно са ангажирани с

проблемите за защита на личния живот на човека, определяйки го като едно от

приоритетните направления в системата за осигуряване на правата на

личността“. Не на последно място обосновката на темата е свързана с факта че

„в международните правни документи са закрепени стандартите, които са

признати за ръководни принципи в сферата на защитата на неприкосновеността

на личния живот“.

Предвид съвременните тенденции в процесите на глобализация и

информатизация, авторът адекватно извежда една празнина във връзка с

анализиране и проследяване на правото на неприкосновеност на личния живот

на Република Казахстан, която си поставя за цел да попълни. Тъй като в

правната наука и практика на Република Казахстан, правото на осигуряване и

защита на личния живот не е намерило адекватно отражение, дисертантът

аналилизира и се позовава на най-богатия прогресивен опит в правната защита

на това право на страните от Европа и САЩ.

Проличава задълбочено и аналитично познаване на аспектите на

разработваното право на осигуряване и защита на личния живот в минали и

настоящи разработки в Република Казахстан, Русия, но и по света. Авторът

умело борави с тезите и аргументите на Казахстанки, руски и чуждестранни

автори.

Темата за „Теоретико-правни проблеми на осигуряването и защитата на

неприкосновеността на частния живот в Република Казахстан” поставя редица

въпроси, които са актуални, правилно зададени, структурирани и аналитично

обосновани. В този смисъл изследването отговаря на задачата – правното
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проучване на осигуряването и защитата на правото на неприкосновеност на

личния живот при неговото историко-правно развитие и съвременно нормативно

закрепване в Република Казахстан, да послужи като база за развитие на

отрасловите изледвания и знания от същата предметна област.

Най-общо положителните страни на дисертационното изследване могат да

се сведат до следното:

1) В глава 1, параграф 1.1. Генезис и понятийно-категориален апарат на

неприкосновеността на личния живот, правилно са проследени 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. От позицията на

един по-широк културологичен подход дисертантът разглежда правото на личен

живот във връзка с общия генезис на възникването и развитието на идеите за

правовата държава и гражданското общество. Вярно и адекватно от позициите

на правна теория при изучаването на личния живот дисертантът обосновава

използваните подходи формационен и цивилизационен, което е ключова тема за

Общата теория на правото.

От съществено значение е свързването на изследваните понятия с други

базисни понятия на правната теория и философия на правото. В тази връзка

правилни са изводите на докторанта, че „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 присъщо 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“.
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2) Прави впечатление логическата и научна последователност в

обяснението и проследяване на Правото на неприкосновеността на личния

живот. Поради глобалния характер на формационния подход и пренебрегването

на ролята и мястото на личността в социалното развитие, в логиката на този

подход не са вписани проблемите на човечеството, психическото състояние на

човека, битът, културата и т.н. В резултат аналитично и правилно, дисертантът

стига до извода, че понятието личен живот не е 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. Подчертава се с аргументативна яснота определящата роля на

религията за приоритета на ценностите в социокултурните системи.

3) 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. Дисертантът

правилно е проследил законодателните механизми за прилагане на правото на

неприкосновеност на личния живот в отраслови институции. Чрез използване на

такъв термин като тайна са осигурени гаранциите за осигуряване на правото на

неприкосновеност на личния живот при обръщане на гражданина в обществени

организации. Обосновани са изводите на докторанта, че „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.

Направен е обоснован извод, че 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.

Изведени са предложенията на дисертанта чрез уредбата на професионалните
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тайни да се включи в сферата на съдебната защита правната категория на

правото на неприкосновеност на личния живот.

4) Направен е анализ на националните и международните норми в сферата

на регулирането на правото на неприкосновеността на личния живот, чието

значение нараства при необходимост от установяване и поддържане на баланса

на индивидуалната свобода и националната сигурност в съвременното общество.

Доказано е че 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.

5) Последователно и вярно докторанта стига до извода, че 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. Извършен е анализ на нормативни

документи на чужди държави и международни актове, които потвърждават че

правото на неприкосновеност на личния живот се разглежда в комбинация с

други сродни права. Обосновано е твърдението че „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“. Правилен е и

извода, че тенденцията към по-широко разбиране на неприкосновеността на

личния живот дава възможност за коригиране на сложилото се мнение за

основните елементи на системата на неприкосновеността на личния живот и

включването в нея на нови компоненти.

6) Пълното изследване на националното законодателство в сферата на

защита на неприкосновеността на личния живот, съвсем закономерно води

докторанта до извода, че границите на личния живот са гъвкави и зависят главно

от нивото на демократично развитие на обществото. Издържано в този смисъл, е
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и следващия извод на докторанта, че правото на неприкосновеност на личния

живот не е абсолютно и че е възможно и необходимо да се установят неговите

законови ограничения, също така ограничаването на неприкосновеността на

личния живот в демократична държава трябва да бъде точно, конкретно,

целесъобразно, добре обмислено, пропорционално и винаги балансирано.

7) Правилно докторантът обоснована взаимовръзката между еволюцията

на правото на неприкосновеност на личния живот с развитието на

информационните технологии в процеса на научно-техническото развитие и

поява на правото на достъп до Интернет. С оглед аналитичния подход на автора

и за преодоляване на опростената представа за регулиране на глобалната мрежа

Интернет, която преобладава в правната доктрина на Казахстан, се предлага да

се приеме Информационният кодекс на Република Казахстан, който да има

комплексен и междуотраслов характер, насочен към регулиране на

обществените отношения във всички отрасли на правото. Заслужават похвала

направените предложения де леге ференда за Информационен кодекс на

Република Казахстан, в който да се въведе раздел за използването на Интернет, в

който да бъдат предвидени принципите, гаранциите, редът на дейност, правата и

задълженията на субектите в Интернет. В него един от основните принципи на

използването на Интернет, заедно със свободата на словото, трябва да бъде и

неприкосновеността на личния живот.

Разбира се, към труда могат да се отправят и критични бележки, такива са

някои повторения или неточности, които могат да бъдат избегнати. Основната

ми забележка е свързана с необходимостта от наличието на параграф или част от

изложението, където се изследва по-задълбочено от позицията на правната

теория правото на неприконосвеност на личния живот и принципа на

неприкосновеност как се съотнасят. Да бъде допълнен и разширен направения

преглед на проблемите на съотношението между понятията „права на човека”,

„права на гражданина”, „права на личността” и принципа на неприкосновеност.

Препоръчвам за в бъдеще докторанта да развие в тази посока своите

изследвания. Направените препоръки не омаловажават научната стойност на

направените изводи за същността и белезите на разглежданата тема.
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Заключение

Представеният за рецензиране дисертационен труд на тема „Теоретико-

правни проблеми на осигуряването и защитата на неприкосновеността на

частния живот в Република Казахстан“, разработен от Гизат Манапович

Кубенов, докторант към Катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на

ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна, е разработен пълно, задълбочено и на

необходимото научно равнище и в този смисъл напълно отговаря на законовите

изисквания за успешна защита на докторска дисертация.

Въз основа на изложеното напълно убедено предлагам на Уважаемото

жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на Гизат Манапович

Кубенов в професионално направление „Право”, научна специалност „Теория на

държавата и правото. Политически и правни учения”.

13 май 2021 г. Подпис:

(доц. д-р Светла Кънева)


