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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научното жури от
катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”, град Варна.
Дисертационният труд е с обем от 234 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 219
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
28.06.2021 г. в 14,00 ч. в заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Материалите за защитата са на разположение в канцеларията на катедра „Правни
науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

Непълнолетни – това е специална социална група, не адаптирана към
живота и лишена от възможността да оценява адекватно сложилото се положение
и ситуацията, в която се намират и да реагират правилно на нея. Следователно,
децата се оказаха най-незащитени, както в социално, така и в правно отношение,
групи от населението в процеса на радикални трансформации, станали в
Република Казахстан през последните десетилетия. Това обуславя
обстоятелството, което позволява да утвърждава необходимостта от разработване
на ефективен механизъм за правна защита на непълнолетните като едно от
приоритетните направления на държавната политика.

Статистическите данни сочат, че една трета от населението на Казахстан са
деца и държавата трябва да вземе предвид това обстоятелство при прилагането на
своята политика. По-специално, към началото на 2020 година в Република
Казахстан живеят 5 804 593 деца на възраст от 0 до 17 години, което съставлява
31% от цялото население [Доклад за дейността на упълномощения по правата на
детето в Република Казахстан за 2019 г. http:/bala-ombudsman.kz/wp-
content/uploads/2020/09/otchet-upr-mart-avgust-2020.pdf]. От тях 25 916 са сираци и
деца, останали без родителска грижа (под настойничество – 17 720, на патронатно
възпитание, в приемно семейство – 2 240, в организации – 5 087, учащи в колежи
и висши учебни заведения – 404) [Информация за резултатите от дейността на
комитета за защита на правата на децата през 2019 г. и основните приоритети за
2020 г. // http://bala.edu.gov.kz/main/profile/planning-coordination-analysis-and-
statistics/47/].

Съществуват, обаче, и други цифри, които показват редица важни проблеми
в тази област, които са свързани, преди всичко, с интензивната динамика на
растежа на младежката престъпност, престъпността, безнадзорността и
бездомността. Само през 2019 година 6953 непълнолетни са преминали през
Центровете за адаптация на непълнолетните (ЦАН). От тях, останали без
родителска грижа – 970 (14%); безнадзорни и безпризорни – 5830 (84%);
изпратени в специални образователни организации за деца с девиантно поведение
и със специален режим на издръжка – 103 (1,5%); непълнолетни в трудни
житейски ситуации – 50 (0,7%) [Информация за резултатите от дейността на
комитета за защита на правата на децата през 2019 г. и основните приоритети за
2020 г. // http://bala.edu.gov.kz/main/profile/planning-coordination-analysis-and-
statistics/47/].

Несъмнено, Република Казахстан в своята дейност обръща голямо внимание
на решаването на въпросите за осигуряване и защита на правата на децата,
системно провежда социално значими мероприятия в областта на защитата на
правата на непълнолетните, постигна известни успехи в създаването на система за
детско правосъдие. Основата на държавната политика за защита на правата на
детето е система от взаимно съгласувани действия на държавата, обществеността
и международните неправителствени организации, насочени към разработване и
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осигуряване на правата на децата с цел формиране на пълноценна и хармонично
развита личност. Следва да се отбележи, обаче, че съществуващите проблеми в
областта на правната защита на непълнолетните позволяват да се констатира
неефективността на съществуващата система за защита на правата на децата.
Сложилата се ситуация показва, че системата от органи, предназначени да
защитават правата на непълнолетните, не може да се счита за напълно формирана.
Необходимостта от по-нататъшна модернизация на държавното управление в
сферата на правната защита на непълнолетните е очевидна. С други думи,
закрилата на детството и защитата на правата на непълнолетните в Казахстан
трябва да се превърнат в един от главните приоритети за гарантиране на
националната сигурност, тъй като не отговарящото на световните хуманитарни
стандарти ниво на качеството на живот на децата, понижаването на
образоваността, незадоволително състояние на правната култура, застрашават
бъдеще на казахстанското общество.

По този начин, темата на дисертационното изследване се определя от
важността и необходимостта от решаване на теоретични и приложни задачи,
които стоят в основата на формирането на системата на детското правосъдие и
възникващи във връзка със закрилата и защитата на техните права.

Степен на разработване. Общотеоретичната основа на изследването
съставляват работите както на казахстански, така и на чуждестранни учени по
право в областта на теорията на държавата и правото, конституционното,
административното, наказателното, гражданското, наказателно-процесуалното и
гражданско-процесуалното право: Л.С. Автономов, С.С. Алексеев, М.Т.
Баймаханов, Д.Н. Бахрах, К.А. Бегалиев, А.С. Бахралинов, О.А. Бектенов, А.Б.
Венгеров, Ю.И. Гревцов, В.Е. Гулиев, У.С Джекебаев, Р.Х. Жадбаев, Б.А.
Жетписбаев, С.З. Зиманов, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, Р.З. Лившиц, Е.А.
Лукашева, А.В. Малко, Г.С. Мауленов, М.С. Нарикбаев, В.С. Нерсесянц, А.А.
Таранов, Е.О. Тузелбаев, Ю.А. Тихомиров, В.Н. Уваров и други.

Трудовете на редица изследователи позволиха да се осветят историко-
теоретичните аспекти на развитието на правния статус на личността и по-
специално на непълнолетни: Н.С. Ахметова, А.И. Загоровски, Б.А. Кистяковски,
Т.М. Култелеев, Л.И. Петражицки, Г.Ф. Шершеневич, С. Узбекули.

В същото време, някои казахстански автори са допринесли за
разработването на проблеми, свързани със защитата на правата и свободите на
непълнолетните. Сред тях са произведенията на К.А. Бегалиев „Мерки за борба с
детската престъпност. Правни и организационни основи на дейността на органите
на прокуратурата в борбата с детската престъпност” (Алма-Ата, 1975); М.С.
Нарикбаев „Правна защита на детството в Република Казахстан” (Алмати, 1996);
М.Б. Кудайбергенов „Правата на детето в казахстанското и международното
право” (Алмати, 2001); Б.А. Жетписбаев „Детско правосъдие“ (Алмати, 2001);
Д.Ш. Сартаев „Социално-психологически и правни аспекти на
административните правонарушения, засягащи правата на непълнолетните в
Република Казахстан” (Алмати, 2002); О.А. Бектенов „Административна
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деликатност на непълнолетните в Република Казахстан: проблеми на
превенцията” (Алмати, 2003 г.); Н.О. Дулатбеков „Ювенология” (Алмати 2008 г.);
Н.Р. Раззак „Концептуални проблеми на правния статус на непълнолетните в
Република Казахстан” (Алмати, 2016) и някои други.

На анализа на различни модели на детското правосъдие, представляващи
особен интерес, също бяха посветени научните трудове на чужди изследователи:
Дж. Брейтуейт, Г. Бейзмор, Е. Жулие, Х.-Зер, Н. Кристи, П. Ханиган.

Обект и предмет на изследването. Обект на изследването – са
обществените отношения, развиващи се в сферата на дейността на държавните
органи и управление за защита на правата и законните интереси на децата.

Предмет на изследването – са понятията и принципите, които
характеризират съдържанието на държавното управление в областта на закрилата
и защитата на правата на непълнолетните, неговите правни и организационни
основи, както и нормативно-правно регулиране.

Цел и задачи на изследването. Целта на дисертационната работа е
комплексен анализ на теоретични разпоредби и правни норми, регулиращи
административно-правната защита на непълнолетните; формулиране на
предложения и препоръки за модернизиране на правната база за функциониране
на органите на детското правосъдие в Република Казахстан.

Конкретната цел е обусловила формулирането и решаването на следните
задачи:

- да се уточни терминологичния апарат, чрез формулиране на социално-
правните категории, пряко свързани с проблемите на правната защита на
непълнолетните и правния им статус;

- да се анализира нормите на казахстанското законодателство, установяващи
правния статус на непълнолетните и техните законни представители, а също така
регламентиращи организационно-правни гаранции за защита на техните права и
законни интереси в контекста на международните стандарти и отчитане на
нуждите на казахстанското общество;

- да се изследва генезиса на международния и националния механизъм за
закрила и защита на правата на непълнолетните;

- да се проучи особеностите на държавното управление в сферата на
защитата на правата на непълнолетните с цел формиране на системата от органи
на детското правосъдие и откриване на комплексни пропуски и недостатъци в
организацията на държавната система за защита на правата и законните интереси
на непълнолетните;

- да се разследва административно-правната уредба на правосъдието за
непълнолетни в Република Казахстан;

- да се формулира препоръките и предложенията за подобряване на
практическата дейност на държавните правни институции, включени в системата
на административно-правната защита на правата и законните интереси на
непълнолетните, като се вземат предвид защитните механизми на ювенологията.

Методологични и източниковедчески основи на изследването. Съгласно
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поставената цел и задачи, в работата е използвана съвкупността от общи и
специални методи на научно познание, чието използване даде възможност за
цялостен анализ на обекта на изследването. По-специално са използвани:
диалектическият метод, с помощта на който е задълбочен понятийно-
терминологичният апарат; методите за анализ и синтез, с помощта на които е
изяснена същността на детското правосъдие; методът на системния подход е
използван за постигане на принципиалното единство на теоретико-познавателната
основа за разбиране на системата и структурата на органите на детското
правосъдие; формално-логическият метод даде възможност да се изяснят логико-
методологичните основи на изграждането на основните дефиниции; формално-
правният метод, който в комбинация с метода на логическия анализ даде
възможност за цялостно проучване на съществуващата система от правни норми,
уреждащи детското правосъдие, както и очертаване на насоките за
усъвършенстване на законодателството в тази област; историко-правният метод
направи възможно изследването на генезиса на детското правосъдие:
международен и вътрешен опит.

Научната новост на дисертационното изследване се определя от факта,
че проблемът за формирането на цялостен механизъм на органите на детското
правосъдие в Република Казахстан, отчитайки съвременните изисквания на
социално-икономическите реформи в областта на защитата на правата, свободите
и законните интереси на децата, не е бил поставян преди това като предмет на
цялостно изследване, въпреки че неговата необходимост е очевидна.
Дисертационната работа може да послужи за последващи научни изследвания в
областта на административно-правната защита на непълнолетните и да допринесе
за търсенето на решения на проблемите на детското правосъдие.

Въз основа на проведеното научно изследване са разработени редица
концептуални положения, които са важни не само за теорията на
административното право, но и за правотворческата и правоприлагаща дейност, а
именно:

Тезиси, предложени за защита:
1. Изучаването на литературата и нормите на действащото законодателство

в сферата на административно-правната защита на непълнолетните разкри два
проблема: а) наличието на многовариантна терминология при определяне на лице,
което не е навършило пълнолетие: „дете”, „малолетен”, „тийнейджър”, „деца”,
„непълнолетен”, „младеж”, „млад човек” и др.; б) всеки от горните термини
обозначава непълнолетен в определен възрастов диапазон, което внася
разногласия в правоприложния процес. Предполагаме, че е целесъобразно и
необходимо нормативно да се дефинират и закрепят термините „непълнолетен” и
„малолетен”, както и да се разграничат възрастовите им рамки, което ще позволи
да се внесе ясност, точност на езика на закона и ще осигури еднаквото му
разбиране и прилагане.

2. Изследването на административно-правния статус на непълнолетните и
техните законни представители показа, че това е комплексна категория, която е
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основата на нормативния израз на взаимоотношенията между личността,
обществото и държавата. Ето защо е много важно човекът да представя правилно
своето положение, правата и отговорностите си, мястото си в определена
структура. Обосновано е, че административно-правният статус на непълнолетните
и техните законни представители трябва да се формира, като се вземат предвид
два важни фактора, които ще повлияят положително на неговото съдържание и
ефективност: а) съвременна нормативно-правна база, отчитаща международните
стандарти; б) приоритет на личността на непълнолетния като най-високата
социална и морална ценност.

3. Изследването на националния административно-правен механизъм за
защита на правата на непълнолетните даде възможност да се открия основния
недостатък, който влияе върху ефективността, оперативността и резултативността
на неговото функциониране: недостатъчна системност, проявяваща се в липсата
на координация и съгласуваност на действията между различни субекти на
механизма (държавни органи и институции, техните длъжностни лица, съдебни и
други правоохранителни органи и др.). Обосновано е, че за ефективността на
извършвана работа държавните органи и институции трябва да установят тясно
взаимно сътрудничество както с надзорните органи и правоохранителните
структури, така и с обществените правозащитни организации. Тази форма на
съвместна работа трябва да бъде регламентирана подробно от действащото
законодателство.

4. Анализът на държавното управление в сферата на защитата на правата на
непълнолетните показа необходимостта от нейната качествена модернизация,
която трябва да се основава на подробно проучване на нормите на действащото
законодателство и практиката на прилагането му в областта на закрилата и
защитата на правата на непълнолетните, процедури за изпълнение на целеви
програми, използване на прогресивния чуждестранен опит, както и отчитане на
международните стандарти.

5. Проучване на административно-правната уредба на детското
правосъдието в Република Казахстан показа, че системата от органи по въпросите
и защитата на непълнолетните днес включва: Упълномощен по правата на детето,
органи по настойничество и попечителство, комисии по дела на непълнолетните,
специализирани институции за непълнолетните, нуждаещи се в социалната
рехабилитация, съдилища, управленски органи за социална защита на
населението и образованието, правоохранителни органи и др. Смятаме, че този
комплекс от държавни органи по дела и защитата на непълнолетните, имащ
строга йерархия, последователност, определена компетентност, може да бъде
определен като детско правосъдие (ювенална юстиция), което като напълно
оформена правна институция изисква подробно проучване.

6. С цел повишаване на ефективността на дейността на органите за
детското правосъдие в Република Казахстан, е обоснована необходимостта от
внасяне на изменения в действащото законодателство: 1) приемане на Закон на
Република Казахстан „За системата на детското правосъдие” – с цел осигуряване



9

на правата, свободите и законните интереси на дете (непълнолетно лице) от
съдилища, други държавни органи; 2) приемане на Закон на Република Казахстан
„За Упълномощен по правата на детето” – с цел извършване на държавния
контрол върху спазването на конституционните права и свободи на детето; 3)
приемане на Кодекс на Република Казахстан „За правата на децата” – с цел
систематизиране на нормите на правните актове от различни клонове на правото и
насърчаване на най-пълната защита на правата, свободите и законните интереси
на непълнолетните; 4) приемане на Закон на Република Казахстан „За
организацията на дейността на комисиите за непълнолетните и защита на техните
права” – за подобряване на правния статус на тези органи; 5) приемане на Закон
на Република Казахстан „За настойничеството, попечителството и патронатно
възпитание”, който ще даде възможност за консолидиране и координиране на
тяхната дейност, определяне на механизма за профилактична работа,
предвиждане на професионална подготовка на специалисти и разграничаване на
функционалната насоченост.

Теоретично и практическо значение на резултатите от изследването.
Теоретичното и практическото значение на дисертационната работа се определя
от актуалността и новостта, фокусирането върху решаването на най-важните
проблеми в сферата на закрилата и защитата на правата на непълнолетните.

В дисертацията се предлага комплекс от практически решения за
модернизиране на организационно-правните основи на функционирането на
системата на държавните органи за защита на правата на непълнолетните, се
очертават основните насоки за развитие на държавното управление в тази област,
формулирани са предложения за усъвършенстване на действащото
законодателство.

Материалите на дисертацията могат да послужат като основа за последващи
научни изследвания в областта на защитата на правата на непълнолетните и да
допринесат за засилване на решаването на разглежданите проблеми.

Получените заключения и формулираните на тяхна база предложения могат
да послужат като основа за усъвършенстване на действащото законодателство, да
се вземат предвид в практическата дейност на държавните органи, а също така
могат да бъдат използвани в хода на учебния процес при провеждане на лекции и
практически занятия по дисциплините: „Административно право” и
„Ювенология”.

Апробация на работата и прилагане 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.
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Резултатите от изследването, формулирани в дисертацията, са отразени в 10
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 девет параграфа, заключение, списък на използваните
източници и приложения. Общият обем на работата е 234 страници, от които
основният текст е 208 страници, списъкът на използваните източници е 26
страници (219 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 „Теоретична характеристика на правата и законните интереси
на непълнолетните като обект на административно-правно регулиране” се
състои от три параграфа, в които се разглежда административно-правният статус
на непълнолетните и техните законни представители, както и неговото
международно и вътрешнодържавно регулиране.

В параграф 1.1. Понятието на правен статус на непълнолетните, се
изследват различни научни подходи при осмисляне и анализ на правните норми,
закрепящи правния статус на децата.

В съвременното казахстанско общество социалните проблеми се
задълбочават, изисквайки повече внимание от страна на държавата за тяхното
решаване, тъй като в основата на негативните явления възниква заплаха, която
може да засегне подрастващото и сменящо го поколение като цяло. Те включват:
смъртност поради некачествено медицинско обслужване; живот в асоциални
семейства; престъпност сред непълнолетните; детска безнадзорност и
безпризорност; ранен алкохолизъм и наркомания при тийнейджъри; насилие над
деца; заплаха за живота и нарушаване на права и др.

Социалното неблагополучие на казахстанските деца, съществуващите
проблеми при прилагането на формиращата се ювеналната политика на
държавата, декларативният характер на нормите на законодателството, слабото
ниво на правна защита на непълнолетните предизвикват обществен резонанс и
изискват разработването на ефективно реагиране от държавата.

Гореизложеното ни позволява да подчертаем необходимостта, важността и
навременността на изследването в практическа и правоприлагаща дейност, на
проблемите на правния статус на непълнолетните, елементи от неговата структура
и понятийно-категориалния апарат.
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Проведеният анализ на правната литература, свързана с проблемите на
правния статус на личността, показа както разнообразие от научни подходи,
теоретични конструкции, така и значително терминологично присъствие.
Виждаме колко сложен е характерът на системата на взаимоотношенията между
човек и държава в рамките на правния статус, следователно, считаме за
необходимо да разгледаме тази категория от позицията на разработване на
концептуално-категорична поредица от елементи, които я формират. В крайна
сметка, разработването на терминологичен апарат и понятийна съгласуваност
позволява по-задълбочено изследване на обективната правна реалност. Нека се
осмелим да предположим, че съществуващите различия в тълкуването на
структурата на правния статус на личността пряко зависят от разликите в
интерпретация и тълкуването на като че ли вече установени правни термини.
Следователно, неправилната формулировка на правно съдържание на понятийно-
терминологичния апарат може да размие необходимите същностни особености на
изследваното правно явление и обратно, правилната интерпретационна
характеристика ще допринесе за увеличаване на научните познания. Струва ни се,
че разработването на специалната понятийно-терминологична поредица от
правната категория „правен статус” е необходимо както в доктринално,
емпирично, така и в приложно отношение.

Изследването на аспекти на правния статус на непълнолетните ни показва
терминологичното разнообразие, използвано в литература и правната сфера, за
обозначаване на лице, което не е навършило пълнолетие. Това са такива термини
като - „дете”, „непълнолетни”, „тийнейджъри”, „деца”. Несъмнено, обединяващо
явление на всички горепосочени термини е детството. Отбелязваме, че употребата
на термина „непълнолетен” е характерно предимно за юриспруденцията. Освен
това, във всеки клон на правото този термин има свое специфично съдържание.

Като цяло, изследването на правния статус на непълнолетно лице е актуален
проблем на съвременната юриспруденция, който е свързан с нерешени моменти
по отношение на включването на нови елементи в неговата конструкция. Освен
това, правният статус на детето като динамична характеристика на положението
му в държавата, преживяващ трансформация на обществения живот и държавно-
правни явления, претърпява модернизацията, отразяваща процесите на реформи.

В параграф 1.2. „Международно-правни актове и законодателство на
Република Казахстан за правата на непълнолетните” се изследва нормативната
уредба на правния статус на децата в международното и националното право.

Тенденциите в развитието на законодателството в областта на
осигуряването и защитата на правата на непълнолетните в Република Казахстан
показват, че законодателят се стреми да го приведе в съответствие с
общопризнатите принципи и норми на международното право.

Закрепените международни стандарти, които държавите прилагат в
националното законодателство, са насочени към опитите на международната
общност да координира колкото е възможно повече политиките, методите и
средствата на държавите, насочени към създаване на механизъм за защита на
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правата на децата. Затова всяка държава използва прогресивен международен
опит, като разработва и приема съответни документи на национално ниво, като
взема предвид единните стандарти и норми, установени на международно ниво.

Законодателството на Република Казахстан в изследваната област и
правоприлагащата практика сочат, че ювеналното законодателство не е намерило
своята систематизация. По силата на намирането на нормите, регулиращи
правоотношенията с участието на непълнолетни, в различни клонове на правото,
не можем да говорим за самото ювенално законодателство. То може да се
характеризира като междуотраслово законодателство, уреждащо правния статус
на детето. Модернизирането на отрасловото законодателство спрямо закрепяване
и осигуряване на правата на децата трябва да се извършва систематично,
целенасочено, последователно и да се основава на конституционно-правните
норми.

В съвременната международна общност има тенденция към кодифициране
на ювеналното законодателство, което значително ще повлияе на оптимизирането
на правния статус на непълнолетния. Много държави са извършили ефективна
работа при формирането на ювеналното законодателство, приемайки ювеналните
кодекси.

В Република Казахстан, сравнително наскоро, започна да се обсъжда идеята
за приемане на един кодифициран акт за децата, предполагаме, че тази
инициатива ще бъде осъществена в обозримо бъдеще и ювеналното право ще бъде
откроено като самостоятелен клон на правото. Смятаме, че подобряването на
законодателството ще повлияе положително на подобряването на правния статус
на непълнолетните.

В параграф 1.3. „Административно-правен статус на законни
представители на непълнолетни” се изследва ролята на законните представители
при осигуряването и защитата на правата на непълнолетните.

Съвременното общество е загрижено с проблемите на семейно
неблагополучие, тъй като то е основната причина за деформацията на процеса на
социализация на детето и неговото пълноценно всестранно развитие, тласкащо
към девиантно поведение. В тази връзка особена актуалност придобива
укрепването на ролята на законни представители на непълнолетните, тъй като
върху тях лежи важна социална роля – осигуряване на семейното благополучие.

Родителите и други законни представители на непълнолетно лице са
задължени да вземат мерки за прилагане на правата и свободите на децата във
всички сфери, установени от законодателството, да се грижат за здравето,
санитарно-хигиенното възпитание и обучение. Родителската отговорност – е
базов инструмент за безопасността на детето. Родителите не трябва да
предприемат действия, които могат да доведат до нарушаване на правата на
детето на здравеопазване и благоприятна среда за живот. Ако родителите
използват превантивни мерки за безопасност, рискът от смърт или нараняване на
детето е минимален.
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Като цяло, институтът на административната отговорност на родителите
или законните представители е важен и значим потенциал в механизма за
осигуряване на правата и законните интереси на децата. Ролята на семейството в
съвременното общество все още запазва върховенство и има стойност, в тази
връзка мерките под формата на лишаване от родителски права или отстраняване
на законни представители от изпълнението на възложените върху тях задължения
са изключителни и позволява институтът за административна отговорност на
родителите да бъде правилно оценен, защото благодарение на това се запазва
правото на детето да живее заедно с родителите си. По този начин е необходимо
да се работи за повишаване на ролята на отговорност на родителите и други
законни представители на непълнолетните за неизпълнение на техните
отговорности за отглеждането на деца. Смятаме, че съществуващите мерки за
административно наказание (предупреждение или административна глоба),
прилагани спрямо родители или други законни представители на непълнолетни,
нарушили техните права и свободи, често са неефективни и не носят желания
резултат.

Считаме за целесъобразно да се разширят видовете административни
наказания за правонарушения срещу непълнолетни, като по този начин се повиши
ефективността на административната отговорност на законните представители.

Глава 2 „Система за административно-правна защита на правата и
законните интереси на непълнолетните” се състои от три параграфа, в които се
изследва системата на държавните органи, извършващи държавно управление в
сферата на осигуряването и защитата на правата на непълнолетните.

В параграф 2.1. „Държавно управление в областта на закрилата и
защитата на правата на непълнолетните” са проучени особеностите на
държавната политика по административно-правната защита на правата на детето.

Държавното управление за защита на правата на непълнолетните като
компонент на общата държавна политика за защита на правата и свободите на
човека през последните години придоби нов характер, изразяващ се в приемането
на голям брой програмни документи за създаване на подходящо и необходимо
ниво на правна защита. Тя се характеризира със систематичен и йерархичен
характер, а по-точно – определените и закрепени властови правомощия дават
възможност за бързо и качествено реагиране на решение на необходимите задачи.
Липсата на строга функционална диференциация на държавните органи, обаче,
води до дублиране на функциите и липса на координация на тяхната дейност.

Смятаме, че продължаващата се модернизация на държавното управление в
Република Казахстан трябва да засегне и системата на държавните органи,
работещи с непълнолетни. В същото време, е необходимо да се вземат предвид
следните изисквания: необходимо е да се приеме единен кодифициран документ,
където ще бъде разработен категориално-понятийният апарат, позволяващ да се
разработи единно разбиране, обяснение и прилагане на законовите разпоредби в
сферата на правната защита на детството; да се систематизира, оптимизира и
функционално разграничи дейността на органите на държавната власт,
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извършващи дейности в областта на защитата на правата и законните интереси на
непълнолетните.

Изследване на ефективността на системата от органи, институции и
организации на Казахстан в разглежданата област разкри редица проблеми, които
изискват незабавното им решаване:

- да се извърши оптимизиране на държавните органи;
- да се затвърди строга функционална диференциация на правомощия;
- да се разработи системния подход за подготовка, преквалификация и

повишаване на квалификацията на професионален персонал;
- да се засили качеството на превантивната и възпитателната работа;
- да се включи различни неправителствени организации в решаването на

проблеми в областта на детството.
За конструктивността и продуктивността на работата на административно-

правните механизми е необходимо да се разработят иновативни подходи с
индивидуална ориентация към децата, коренно да се променят остарелите методи
на дейността и да се използват широко съвременните научни постижения в
практическата дейност.

Параграф 2.2. „Попечителство, настойничество и патронаж като
елементи на административно-правния механизъм за осигуряване и защита на
правата и законните интереси на непълнолетните”.

В защитата на правата на непълнолетните в Република Казахстан участват
редица различни държавни и обществени структури, които играят ключова роля в
осигуряването на правата на конкретно дете. Един от тези държавни
изпълнителни органи са органите по настойничество и попечителство.

Настойничеството и попечителството традиционно са присъствали в
казахстанското общество, тъй като ролята на семейството и неговата стойност са
се разглеждали като важен компонент на целия род. В основата на правното
съзнание на казахите е заложен принципът на солидарност на членовете на
семейството и рода, което даваше сплотеност и позволяваше на общността да
оцелее. За това свидетелстват разпоредбите на казахското обичайно право (адат).
В казахското общество децата винаги са били под закрилата на обществото и тази
защита беше почти перфектна за разлика от сегашната.

Смятаме, че Република Казахстан трябва да разработи принципно нов
механизъм за работа по настойничеството и попечителството, който в свой ред
трябва да бъде превантивен.

Органите за настойничество и попечителство са изправени пред
организационно-правни проблеми, чието решение ще повиши тяхното качество и
ефективност:

1. За разрешаване на проблемите за профилактика на административни
правонарушения при посещение на неблагополучни семейства, е необходима ясна
законодателна регламентация за координацията на дейността на
правоохранителните органи и органите по настойничество и попечителство.
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Предвид факта, че проверките са редки, а понякога дори еднократни, е
необходима координацията на усилията на тези органи на системна основа.

2. Органите по настойничество и попечителство при упражняване на
контрол върху дейността на законните представители на детето, често наблюдават
ненадлежно изпълнение или неизпълнение на задълженията за издръжката,
възпитанието, обучаването, защитата на правата и интересите на децата,
въвличането им в употребата на алкохолни напитки и др. Те, обаче, нямат право
да съставляват протоколи за административни нарушения срещу законни
представители и са принудени да информират за всички случаи органите на
полицията, които не винаги бързо и своевременно реагират и потискат подобни
действия.

3. Необходимо е да се използват възможностите на съвременните
информационни технологии и да се създадат електронни бази данни за проблеми
на защитата на децата и предупреждаване на правонарушенията. Същите трябва
да съдържат информация за деца, извършили административни правонарушения,
склонни към скитничество, издирващи се или за деца от неблагополучни
семейства. Тази информация трябва да има постоянен достъп за субектите по
профилактика на правонарушения, извършени от непълнолетните.

Модернизирането на дейността на органите по настойничество и
попечителство в Република Казахстан трябва да засегне, преди всичко,
компетентността на много държавни органи, организации и институции, както и
правозащитни сдруженията, с цел оптимизиране на функционалната им дейност.
Смятаме, че съществува обективна необходимост от създаване на единна,
йерархична специализирана структура, чиято основна дейност ще бъде
осигуряването на правата на непълнолетните. Трансформацията и
усъвършенстването на дейността на органите по настойничество и попечителство,
тяхната регулаторна рамка, оптимизирането на функционалния фокус и структура
– това е необходимо условие на формиращия се модел на детското правосъдие в
Република Казахстан.

Създавайки принципно нов модел на института на настойничеството и
попечителството, държавата трябва да се обърне към създаването на
специализирани служби, които биха извършвали профилактична работа с
конкретно семейство, което се нуждае от вземане на мерки за подкрепа именно в
началния етап на кризата.

Трябва да се признае, че съвременният механизъм за защита на
непълнолетно лице действа в отговор на настъпилите се последици (сирачество,
безнадзорност, престъпност и др.). Това е резултат от липсата на профилактична
работа с конкретни семейства. Тежестта на конкретните проблеми и
нееднозначността на възможни решения изискват дефиниране и уточняване на
правния статус на органите по настойничество и попечителство.

В параграф 2.3. „Организационно-правен статус на комисията по дела на
непълнолетните и защита на техните права като субект на административно-
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юрисдикционна дейност” се изследва тяхната роля в системата за профилактика
на правонарушенията, безнадзорността и бездомността сред непълнолетните.

Комисиите по дела на непълнолетните и защита на техните права играят
ключова роля, тъй като те имат широк диапазон от функции за прилагане на
организационно-правни мерки, насочени към предотвратяване на
правонарушения, безнадзорност и бездомност сред децата. Такъв широк кръг от
разглежданите проблеми характеризира комисиите по дела на непълнолетните и
защита на техните права като комплексен и многофункционален орган,
извършващ многовекторна държавна политика. Наличието на достатъчен обем на
властови правомощия, предоставени на комисиите, дава възможност да се
прилагат различни мерки от възпитателен характер, както за непълнолетни
нарушители, така и за възрастни, които не изпълняват или изпълняват по
ненадлежен начин родителските си задължения.

Значението им трудно може да бъде подценявано, тъй като въпреки
преценяването на повечето традиционни форми на социално и административно-
правно влияние върху непълнолетните, Комисиите практически не са претърпели
промени. И в рамките на новата държавна политика в областта на правната
защита на детството, влиянието им върху процесите на формиране и възпитание
на личността на непълнолетните, защитата на техните права, свободи и законни
интереси, тяхната роля е една от основните.

В същото време, има определени недостатъци в дейността на Комисиите по
дела на непълнолетните и защитата на техните права. Изследователите на
организационно-правната дейност на комисиите по дела на непълнолетни и
защита на техните права подчертават редица проблемни аспекти: остаряла
законодателна база, липса на ясна йерархична структура, ниско кадрово
осигуряване, компетентност на членовете на комисията.

В знак на солидарност с мнението на изследователите към посочените
недостатъци трябва да се добави недостатъчно ниво на аналитична работа,
извършвана от комисиите. Необходимо е систематично да се обобщават
статистически данни, за да се види ефективността на провежданата работа.
Членовете на комисията трябва да имат ясна представа какво е било положението
в началния етап на тяхната работа и да се наблюдава по-нататъшната динамика.
Само в този случай може да се наблюдава реалната картина на ситуациите в
сферата на профилактика на детската престъпност, безнадзорност и бездомност.
Всичко това е необходимо за навременното прилагане на общи и специални
превантивни мерки.

Има определени забележки към работата на комисиите по въпросите на
битово устройство на непълнолетните, освободени от институциите на
наказателно-изпълнителната система или върнати от специални образователни
организации и образователни организации със специален режим на пребиваване.
Този проблем винаги се е сблъсквал с обществото и вероятно ще остане актуален
в продължение на много години напред. Социалната адаптация на такива
индивиди изисква внимателен, индивидуален подход във всеки отделен случай.
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Работата с неблагополучни семейства е слабо организирана. Комисията по
въпросите на непълнолетните очевидно е недостатъчна за профилактична работа с
неблагополучни семейства. За това е необходима редовна дейност, с постоянен
контрол. И самият процес на откриване на такива семейства и неблагополучни
деца се случва главно само в рамките на редки проверки.

Комисиите трябва да разработят проверена методология за профилактика на
престъпления, безнадзорност и бездомност с конкретен алгоритъм на действия. В
този случай, планираните мероприятия няма да имат формален характер и ще
подобрят качеството на профилактика на правонарушенията.

Глава 3 „Организационно-правни основи на функционирането на
детското правосъдие” се състои от три параграфа, в които се изследва и се
характеризира системата на детското правосъдие, правното й регулиране както в
чуждото, така и в националното законодателство.

В параграф 3.1. „Детско правосъдие: понятие, принципи, субекти и
проблеми на формирането” се разкрива общата характеристика на детското
правосъдие.

В теоретичните формулировки на понятието детско правосъдие се забелязва
двуизмерен подход, реализиран както в тесен подход към това явление, така и в
широкото му тълкуване. В същото време, все още не е формулирано определение,
което да съдържа всички характеристики на тази институция. Ето защо, като
вземем предвид функционалната ориентация на органите, институциите и
организациите, участващи в процеса на защита на децата, както и като вземем
предвид съществуващите проблеми в областта на правната защита на детството,
ние ще се опитаме да дадем нашата визия за детското правосъдие. Според нас,
детско правосъдие – е система от органи на държавна и обществена власт,
извършващи държавно-правна политика по отношение на непълнолетните, с цел
осигуряване и защита на техните права, свободи и законни интереси, както и
възстановяване на социалната справедливост и профилактика на девиантно
поведение.

Внедряването на ювеналната практика в Република Казахстан се дължи на
изискванията на времето и нивото на развитие на обществото. Основата, на която
е препоръчително да се внедри такава практика в живота, трябва да бъде
хуманизмът като една от основните човешки ценности. Всъщност и принципите
на детското правосъдие са техният пряк израз в работата с деца.

Държавата, която е основният гарант за защита на правата на човека и
гражданина, трябва преди всичко да създаде ясен и разбираем правен механизъм
между човека и компетентните държавни органи, които представляват интересите
на държавата. Основният акцент трябва да бъде насочен върху социалната
сигурност на семейството като институция за отглеждане на дете. Силното,
проспериращо, здраво семейство ще бъде качествен и реален индикатор на
държавата по пътя към изграждането на гражданско, демократично общество.

Отбелязвайки положителните тенденции в развитието на системата на
детското правосъдие, препоръчително е да се вземат предвид съществуващите
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пропуски и недостатъци в системата за осигуряване и защита на правата,
изискващи коригиране.

Подобряването на формиращата се система на детското правосъдието
предизвиква необходимостта от по-нататъшно реформиране на законодателството
в аспекта на общата посока на хуманизация. Практически не намаляващото ниво
на детска престъпност поражда съмнения относно ефективността на
профилактична работа, която трябва да бъде коренно прегледана и да се използват
нови иновативни методи, заимствани от напреднал чуждестранен опит.

Формирането на системата на детското правосъдие трябва да балансира
правозащитния механизъм и даже ако не се превърне в панацея за защита на
децата, това значително ще подобри настоящата ситуация.

Въвеждането на елементи на детското правосъдие в практиката на
Република Казахстан е добро начинание, но е необходимо да се легитимира този
процес чрез приемане на качествено законодателство в сферата на детското
правосъдие.

В параграф 3.2. „Чуждестранен опит в административно-правна защита
на правата на децата” се описва положителният опит от дейността на системата
на детското правосъдие в чужди държави.

По отношение на системата на детското правосъдие, в правната доктрина
изследователите идентифицират два основни модела на детското правосъдие,
които са разработени от чуждестранната практика. Първият модел, англо-
американски или още се нарича англосаксонски, е основан на прецедентното
право, вторият е континентален.

Англосаксонският модел е фокусиран върху необходимостта от осигуряване
на обществената безопасност и неговата особеност е, че една от основните мерки
за превенция на деликвентност на непълнолетните, е справедливо наказание и
диференцирана отговорност. В същото време, въпреки положителната динамика
на функционирането на този модел на детското правосъдие, той има опоненти,
които считат за грешен подход да заимстват този опит и да го прилагат в
практиката на други държави.

Това показва, че не съществува перфектният модел, който да отчита всички
рискове. Освен това работата с деца винаги носи нови предизвикателства поради
различни промени в социалния живот, дължащи се на появата на нови възгледи,
мироглед и усещания, развитието на научно-техническия процес, промени в
ценностите и идеалите.

Преминавайки към континенталния модел на детското правосъдие, трябва
да се отбележи, че той не се влияе от прецедентното право, а се основава на
правни норми, но се характеризира и с традиционност, стабилност и важна роля в
живота на обществото и държавата.

Световният опит показва, че различните страни търсят свои собствени
подходи към административно-правната защита на правата на детето, като
формират свои собствени модели на детското правосъдие. Страните с високо ниво
на социално-икономическо развитие създават обширна мрежа от органи за детско
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правосъдие, което им позволява да покриват и осигуряват защита на всички
аспекти от живота на непълнолетните, като осигуряват ниво на качество във
всички отрасли.

В развитите чужди държави е създадена и функционира всеобхватната
система за профилактика и превенция на безнадзорността, както и привличане на
непълнолетните към юридическа и друга отговорност. Системата на детското
правосъдие в тези страни е единна, ясно координирана и цялостна. Вземайки
предвид чуждестранния опит, считаме за необходимо да подчертаем следните
приоритетни направления на административно-правната защита на правата на
детето в Казахстан: подобряване на органите за правосъдие на непълнолетните,
подобряване на качеството на детските социални служби и специални институции
за деца; осигуряване на защитата на правата на детето и противодействие на
насилието в семейството, колектива и изкореняване на жестокостта спрямо
децата; предотвратяване на детски престъпления.

В параграф 3.3. „Административно-правна концепция за функционирането
на основните институции на системата на детското правосъдие в Република
Казахстан” се анализира съществуващият механизъм на детското правосъдие в
Казахстан и представени са препоръките за подобряване на неговата ефективност.

След като Казахстан получи независимост, започна да провежда
последователна и обмислена държавна политика в областта на правната защита на
детството. От момента на ратифицирането на Конвенцията за правата на детето
през 1994 година досега, като се вземат предвид международните стандарти и
норми, постепенно се формира правната база в тази сфера, въведено е
съдопроизводството за непълнолетните, създаден е нов орган, Упълномощен по
правата на детето, и е укрепен правозащитният механизъм в отношение на
непълнолетните.

Системата на детското правосъдие в Република Казахстан е представена от
следните субекти: съдилища по дела на непълнолетните; специализирана
(ювентална) прокуратура; специализирана (ювентална) полиция; специализирана
(ювентална) адвокатура; специализирани наказателно-изпълнителни инспекции;
регионални органи за защита на правата на децата; система за социална подкрепа
на непълнолетните. В допълнение към изброените субекти, които несъмнено
играят важна роля в правозащитния механизъм на правната държава, има и
спомагателен елемент, който оценява и анализира правата на децата и тяхната
защита. Това е институтът на Упълномощен по правата на детето.

Като цяло, съществуващият институт на детското правосъдие в Република
Казахстан отговаря на нуждите на обществото. Той представлява системата за
защита на правата, свободите и законните интереси на непълнолетните в тясно
сътрудничество между съдилищата за малолетни и непълнолетни, различни
специализирани структури в държавните и правоохранителните органи,
институции на системата за профилактика на безнадзорност и престъпност на
непълнолетните, адвокатурата, правозащитните организации и социалните
служби. Независимо от това, Република Казахстан все още е изправена пред
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много задачи в сферата на прилагането на държавната правна политика по
отношение на непълнолетните, насочени към подобряване на цялата система на
детското правосъдие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Широкият интерес към проблемите на формирането на институтите на

детското правосъдие в условията на формиране на демократично общество се
дължи на важни промени в правната система на Република Казахстан, които
отразяват процесите на внедряване на нови стандарти на обществения живот,
което е актуално за прилагане на процесите на имплементация на
международните стандарти и ценности във функционирането на обществото.

В дисертационната работа е извършен цялостният анализ на теоретични
разпоредби и правни норми, регулиращи административно-правната защита на
непълнолетните; формулирани са предложения и препоръки за модернизиране на
правната рамка за функционирането на органите за детското правосъдие в
Република Казахстан.

В работата е решена редица задачи, най-важните от които са:
- уточнен е терминологичният апарат чрез формулиране на социално-

правни категории, пряко свързани с проблемите на правната защита на
непълнолетните и правния им статус;

- анализирани са нормите на казахстанското законодателство, установяващи
правния статус на непълнолетните и техните законни представители, а също така
регламентиращи организационно-правните гаранции за защита на техните права и
законни интереси в контекста на международните стандарти с отчитане нуждите
на казахстанското общество;

- изследван е генезисът на международния и националния механизъм за
защита на правата на непълнолетните;

- изследвани са особеностите на държавното управление в сферата на
защитата на правата на непълнолетните с цел формиране на системата от органи
на детското правосъдие и откриване на комплексни пропуски и недостатъци в
организацията на държавната система за защита на правата и законните интереси
на непълнолетните;

- разследвана е административно-правната уредба на детското правосъдие в
Република Казахстан;

- формулирани са препоръките и предложенията за подобряване на
практическата дейност на държавно-правните институции, включени в системата
на административно-правната защита на правата и законните интереси на
непълнолетните, като се вземат предвид защитните механизми на ювенологията.

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.

Препоръки:
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1. Предлага се да се направи редица коригиращи допълнения в
административното законодателство на Република Казахстан:

а) Предлага се следната редакция на ч. 1 на чл. 127 от Кодекса за
административните нарушения на Република Казахстан: „Член 127.
Неизпълнение на задълженията за отглеждане, издръжка и (или) обучение на
непълнолетно лице. Неизпълнението от страна на родителите или други законни
представители на техните отговорности за отглеждането, издръжката и (или)
образованието на непълнолетни деца – води до налагане на глоба в размер на три
месечни изчислителни индекса”.

б) Предлага се Кодекса за административните нарушения на Република
Казахстан да се допълни с член 127.1, както следва: „Член 127.1 Оставяне на
непълнолетно лице без надзор от родители или други законни представители
Оставянето на непълнолетно лице на възраст под дванадесет години без надзор от
неговите родители, други законни представители на непълнолетно лице – води до
налагане на административна глоба в размер на ....”.

1. Приемане на Закон на Република Казахстан „За системата на детското
правосъдие” – с цел осигуряване на правата, свободите и законните интереси на
дете (непълнолетно лице) от съдилища и други държавни органи;

2. Приемане на Закон на Република Казахстан „За Упълномощен по правата
на детето” – с цел държавен контрол върху спазването на конституционните права
и свободи на детето;

3. Приемане на Кодекс на Република Казахстан „За правата на децата” – с
цел систематизиране на нормите, установени в правните актове на различни
клонове на правото и насърчаване на най-пълната защита на правата, свободите и
законните интереси на непълнолетните;

4. Приемане на Закон на Република Казахстан „За организацията на
дейността на комисиите по дела на непълнолетните и защита на техните права” –
за подобряване на правния статус на тези органи;

5. Приемане на Закон на Република Казахстан „За настойничество,
попечителство и патронатно възпитание”, който ще даде възможност за
консолидиране и координиране на тяхната дейност, определяне на механизма на
профилактична работа, осигуряване на професионално обучение на специалисти и
разграничаване на функционалната насоченост.

НАУЧЕН ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Проблемът на изследванията на детското правосъдие е много широк и

засяга въпросите за положението на непълнолетните в съвременното казахстанско
общество, започвайки с исторически въпроси, обобщаване на чуждестранния
политико-правен опит, и стигайки до конкретни административно-правни
проблеми на детското правосъдие.

Проведеното изследване ни позволява да направим определени изводи:
1. Категорията „правен статус на личността” може да се счита за една от

централните в правната наука, тъй като тя демонстрира всички аспекти на
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съществуването и дейността на индивида: нуждите му и начините на тяхното
задоволяване, законните интереси, взаимоотношения с държавните институции и
др. Анализът на правната литература, свързан с проблемите на правния статус на
личността, показа както разнообразие от научни подходи, теоретични
конструкции, така и значителна терминологична разлика.

2. Съществуващите различия в тълкуването на структурата на правния
статус на личността пряко зависят от разликите в тълкуването на като че ли вече
установени правни термини. Затова, неправилната формулировка на
юридическото съдържание на понятийно-терминологичния апарат може да
размие необходимите съществени особености на изследваното правно явление и
напротив, правилната интерпретационна характеристика ще допринесе за
задълбочаване на научните познания. Струва ни се, че разработването на
специална понятийно-терминологична поредица от правната категория „правен
статус” е необходимо както в доктринално, емпирично, така и в приложно
отношение.

2. Изследването на аспекти на правния статус на непълнолетните ни показва
терминологичното разнообразие, използвано в литературата и правната сфера за
определяне на лице, което не е навършило пълнолетие. Това са такива термини
като – „дете”, „непълнолетни”, „тийнейджъри”, „деца”. Отбелязвайки важността
на наличието на много категории лица, не навършили пълнолетие („малолетен,
„непълнолетен”, „дете”, „тийнейджър” и др.), както и разпределението на
различни възрастови параметри за определяне на детската възраст, тъй като това
дава разбиране за тяхното физиологично и психологическо развитие, ние смятаме,
че именно категорията „дете” е универсална, тъй като всички останали попадат в
тази категория, залегнала в Конвенцията на ООН за правата на детето.

4. Международната общност, осъзнавайки значението на детството за
социалния прогрес и неговото бъдеще, разработи концепцията за детството като
една от най-важните ценности. Съдържанието на международните нормативно-
правни актове е ориентирано главно върху преимуществена защита на интересите
на децата. Закрепените международни стандарти, които държавите прилагат в
националното си законодателство – са международно приети правила,
изисквания, основни разпоредби, насочени към повишаване на ефективността на
дейностите на държавите при осигуряване и защита на правата на децата. Те са
отразени в разгледаните от нас международно-правни актове (конвенции,
декларации, пактове, правила) под формата на водещи идеи, принципи,
положения, норми и препоръки.

5. Законодателството на Република Казахстан в изследваната област и
правоприлагащата практика показва, че ювеналното законодателство не е
намерило своята систематизация. По силата на намирането на нормите,
регулиращи правоотношенията с участието на непълнолетни, в различни клонове
на правото, не можем всъщност да говорим за ювеналното законодателство.
Същото може да се характеризира като междуотраслово законодателство,
уреждащо правния статус на детето. В Република Казахстан, сравнително
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наскоро, започна да се обсъжда идеята за приемане на единен кодифициран акт за
децата, смятаме, че тази инициатива ще бъде осъществена в обозримо бъдеще и
ювеналното право ще се открои като независим клон на правото.

6. Изследвайки административно-правния статус на законните
представители на непълнолетни, е необходимо да се обърне внимание не само на
вече извършените факти за нарушаване на техните задължения, но и да се вземе
предвид опасността от социални последици, засягащи неформираната система на
ценностни ориентации на непълнолетните. Поради това, се предлага да се направи
редица коригиращи допълнения в административното законодателство на
Република Казахстан, а именно да се предвиди норма на административната
отговорност на родителите или други законни представители на непълнолетни
лица за употребата на тютюн в присъствие от непълнолетни.

7. Трансформацията и усъвършенстването на дейностите на органите по
настойничество и попечителство, тяхната нормативна основа, оптимизирането на
функционална насоченост и структура – това е необходимо условие за
формиращия модел на детското правосъдие на Република Казахстан. Възникна
необходимост да се приеме самостоятелен законодателен акт „За
настойничеството, попечителство и патронатно възпитание”, който ще даде
възможност за модернизиране на цялата система от органи в тази сфера,
консолидиране и координиране на тяхната дейност, определяне на механизма за
профилактична работа, осигуряване за професионална подготовка на специалисти
и разграничаване на функционалната насоченост. Освен това, важно е на
общодържавно ниво да се създаде орган, който би координирал дейността на
местните органи за настойничество и попечителство, което би позволило да се
избегне много проблеми с тяхното финансиране, брой служители и
подконтролност.

8. В дейността на Комисиите по дела на непълнолетни и защитата на
техните права се открояват редица проблемни аспекти: остаряла законодателна
база, липса на ясна йерархична структура, ниско равнище на кадрово осигуряване,
компетентност на членовете на комисията. Комисиите трябва да разработят
проверена методология за профилактика на правонарушения, безнадзорност и
бездомност с конкретен алгоритъм на действия. В този случай, планираните
мероприятия няма да имат формален характер и ще подобрят качеството на
профилактика на правонарушения. Разработването и приемането на
законодателен акт „За организация на дейността на комисиите по дела на
непълнолетните и защитата на техните права” би решило до голяма степен
проблема за определяне на административно-правния статус на Комисиите.

9. Детско правосъдие – е система от държавни и обществени органи,
извършващи държавно-правна политика по отношение на непълнолетните, с цел
осигуряване и защита на техните права, свободи и законни интереси, както и
възстановяване на социалната справедливост и профилактика на девиантно
поведение. Принципите на детското правосъдие – са ръководни принципи, идеи-
идеали, които определят същността, съдържанието, посоката и формите на
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възможното прилагане на правосъдието за непълнолетните. Тези принципи е
обобщен и концентриран израз на тези ценности, чието постигане е основната
стратегическа задача на детското правосъдие. Те въплъщават общочовешки
ценности.

10. Основен субект на детското правосъдие е непълнолетният. Останалите
субекти на системата на детското правосъдие могат да бъдат разделени на три
големи групи: административно-разпоредителен блок; организационно-
съдържателен блок; правоохранителен блок. Необходимо е да се приеме Закон „За
системата на детското правосъдие”, който ще има за цел да регулира дейността на
субектите на детското правосъдие, да определи техния правен статус, да осигури
взаимодействие и да създаде единна правна основа за модернизиране на
съществуващия правозащитен механизъм в сферата на охрана на детството.

11. Изследователите идентифицират два основни модела на детското
правосъдие, които са разработени от чуждестранната практика. Първият модел,
англо-американски или наричан още англосаксонски, се основава на
прецедентното право. Вторият модел е континентален, се основава на правните
системи на европейските държави. Световният опит показва, че различните
страни търсят свои собствени подходи към административно-правната защита на
правата на детето, като формират свои собствени модели на системата за детското
правосъдие. В развитите чужди държави е създадена и функционира
комплексната система за профилактика и предупреждение на безнадзорност,
както и привличане на непълнолетните лица към юридическа и друга
отговорност. Системата на детското правосъдие в тези страни е единна, ясно
координирана и цялостна.

12. Системата на детското правосъдие в Република Казахстан е представена
от следните субекти: съдилища по дела на непълнолетни; специализирана
(ювенална) прокуратура; специализирана (ювенална) полиция; специализирана
(ювенална) адвокатура; специализирани наказателно-изпълнителни инспекции;
регионални органи за защита на правата на децата; система за социална подкрепа
за непълнолетни.

Освен изброените субекти, които несъмнено играят важна роля в
правозащитния механизъм на правната държава, има и спомагателен елемент,
който оценява и анализира правата на децата и тяхната защита. Това е институтът
на Упълномощен по правата на детето. Считаме, че правният статус на
Упълномощения по правата на детето в Република Казахстан трябва да бъде
отразен в съответния Закон на Република Казахстан „За Упълномощен по правата
на детето”. В него трябва да се определят целите, задачите, функциите на
Упълномощен по правата на детето, механизмът на взаимодействие с други
държавни органи, материалната подкрепа на този институт.

Като цяло, съществуващият институт на детското правосъдие в Република
Казахстан отговаря на нуждите на обществото. Той представлява системата за
защита на правата, свободите и законните интереси на непълнолетните в тясно
сътрудничество между съдилищата за непълнолетни и малолетни, различни
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специализирани структури в държавни и правоохранителни органи, учреждения
на системата за профилактика на безнадзорност и правонарушения на
непълнолетните, адвокатура, правозащитните организации и социалните служби.
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