
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Олга Бориславова Борисова

заемаща академичната длъжност „доцент” във Варненски свободен

университет „Черноризец Храбър”,

относно 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 на самостоятелна подготовка по докторска програма „Теория

на държавата и правото. Политически и правни учения” към катедра

„Правни науки” в Юридически факултет на Варненски свободен

университет „Черноризец Храбър”

Със заповед №294/21.04.2021г. на Ректора на Варненски свободен

университет „Черноризец Храбър” съм назначена за член на научно жури във

връзка със защитата на Гизат Манапович Кубенов.

Кандидатът за придобиване на образователната и научна степен

„доктор” е представил дисертационен труд на тема: „Теоретико-правни

проблеми на осигуряването и защитата на неприкосновеността на частния

живот в Република Казахстан” с общ обем от 238 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.

Дисертацията е много добре структурирана и отговаря на всички

формални изисквания за обем и съдържание.

В увода е аргументирана актуалността и значението на научното

изследване, изведени са целите, задачите и научните методи, които са

използвани в дисертацията, научната и практическата стойност на

получените резултати, очертани са обекта и предмета.

Научният труд е един от първите всеобхватни сравнително-правни

научни изследвания по въпросите за осигуряването и защитата на правото на

личен живот в съвременните условия на информационното общество.

Изследването на процесите на формиране и развитие на правото на

неприкосновеност на частния живот и проблемите във връзка с

гарантирането му показва, че сферите на частния живот не са универсални за

различните държави, техният обем и съдържание зависи от нивото на

развитие на обществото, историческите и културни характеристики на всяка

нация. Разнообразието от форми, проявления на личния живот, неговото

съдържание се влияе от различни фактори, което по същество му позволява

да се развива.

Амбициозната научно-изследователска цел на труда е чрез научен

анализ да се създаде ясна представа относно предоставянето и защитата на

правото на неприкосновеност на частния живот при неговото историческо и

правно развитие, като са представени и препоръки за подобряване на

действащото законодателство и практика.

В първа глава озаглавено „Теоретични, правни и методологични

основи на правото на неприкосновеност на частния живот”, авторът



аналитично изследва генезисът на развитието на правото на

неприкосновеност на частния живот, неговата международна и вътрешна

нормативна уредба и системата на правни гаранции.

Правилно авторът посочва, че елементите, включени в сферата на

личния живот, имат както правна, така и социална, културна и философска

страна. Тя трябва да бъде изследвана във връзка с общия генезис на

възникването и развитието на идеите за правовата държава и гражданското

общество.

Направена е сполучлива съпоставка между ислямската и християнската

религия. Напълно резонно докторантът аргументира, че в християнската

цивилизация основната зависимост е върху индивидуалното морално

съзнание. Идеите на индивидуализма от своя страна водят до формирането на

либералната доктрина за правата на човека в европейската култура. Така,

ролята на индивида в обществото става значима, човекът се превръща в

център на правната система.

Специално внимание в главата е отделено на медицинската тайна,

тайната на осиновяването, нотариалната тайна, банковата тайна като правни

гаранции за защита на правото на неприкосновеност на личния живот.

Втора глава представя правния механизъм за защита на

неприкосновеността на личния живот в контекста на правните системи.

Докторантът анализира нормативната уредба на правото на

неприкосновеност на личния живот в континенталната и англосаксонската

правна система.

Вниманието на читателя е насочено и към осигуряването на

съответствие на законодателството на постсъветските страни с

международните стандарти в областта на правата на човека.



Подробно са изяснени особеностите на създадената в Европа

регионална международна система за защита на правата на човека.

Обосновава се разбирането, че Конвенцията за защита на правата на човека и

основните свободи възпроизвежда не само най-ефективната в света система

от международни норми за защита на правата на човека, но и една от най-

напредналите форми на международна съдебна процедура.

Трета глава е посветена на съвременните проблеми на правната защита

на частния живот във връзка с използването на информационни технологии.

В тази част трудът има подчертана практическа насоченост, като дава

отговори на проблеми, които практиката поставя или може в бъдеще да

постави за решаване.

Гизат Кубенов прави коректен извод, че съвременните информационни

технологии, от една страна носят удобство и комфорт, но от друга страна,

водят до появата на нови заплахи за човешките права, тясно свързани и с

правото на неприкостновеност на личния живот.

Следва да се подкрепи застъпеното от автора разбиране, че бързото

развитие на новите технологии създава технологични иновации – подобрени

средства за предаване на данни, електронна търговия, цифрови услуги и

безплатен трансграничен поток от информация, които представляват реална

заплаха. В труда е изведена препоръка за оптимизиране на стандартите за

защита на правото на неприкосновеност на личния живот и адаптирането им

към използването на Интернет и новите технологии.

С оригиналност се отличава и изследването на биометричните данни и

проблемите свързани с установяването на тяхната правна природа и правен

режим.

Безспорно следва да се приеме, че авторът е успял да се справи с

поставените задачи, успешно да аргументира становищата си в разработката



и с това да постигне научни резултати, които представляват оригинален

принос в науката.

По структура и съдържание авторефератът отговаря на установените

изисквания – пълно и точно отразява съдържанието на дисертационния труд.

Считам, че с труда си Гизат Кубенов е изпълнил изискванията на чл. 6,

ал.3 от ЗРАСРБ за придобиване на образователната и научна степен

„доктор”.

Във връзка с гореизложеното, ще гласувам „положително” за

присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Гизат Манапович

Кубенов по професионално направление 3.6 „Право”, докторска програма

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

Член на научното жури:

/доц. д-р Олга Борисова/


