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Р Е Ц Е Н З И Я

От проф. д.н. Мария Нейкова Кънева,

на дисертационния труд на Марат Камалбекович Мусабаев

на тема: „Административноправна защита на непълнолетните от органите за

осъществяване на правосъдие за непълнолетни”,

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор ”,

в професионално направление 3.6. „Право“,

по докторска програма „Административно право и административен процес”

Рецензията е изготвена на основание решение на Научно жури, определено

със Заповед N 281/14.04 2021г. на Ректора на ВСУ.

Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд

проблем

Дисертационният труд на кандидата е посветен на съществен научен

проблем свързан с административноправната защита на непълнолетните,

осигурявана от системата от органи, осъществяващи правосъдие за

непълнолетни. Избраният проблем има интердисциплинарен характер.
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В тази връзка изследването и анализирането на проблемите е важно и

актуално, а необходимостта от изследване на различните аспекти на защитата на

непълнолетните правонарушители и непълнолетните, нуждаещи се от закрила и

социални услуги е повече от необходимо.

Значимостта на изследването по темата се определя от актуалността на

предмета му, научната му новост и значението на формулираните изводи и

предложения de lege ferenda.

Степен на проникване в проблема и оценка за състоянието на

решаването му към настоящия момент

Докторантът е навлязъл в научния проблем до степен, позволяваща му да

проведе необходимите научни изследвания и на тази основа да получи редица

значими и полезни научни и практически резултати.

Относно избраната методика на изследванията

Възприетият структурен план и подбраните методи и методология за

провеждане на научното изследване са избрани удачно, съответстват на

тематично изведения проблем и осигуряват постигането на поставената цел.

Използваните литературни източници и натрупаният личен опит са позволили на

докторанта да усвои необходимите специфични знания по темата, да проведе

задълбочено изследване на предмета и обекта на дисертационния труд и да

докаже работната хипотеза, с което постига поставената цел на дисертационния

труд.

Кратка аналитическа характеристика на естеството и достоверността

на материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд

Представеният дисертационен труд, върху който се градят научните и

приложни приноси на докторанта, е под формата на цялостно завършено,
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самостоятелно научно изследване по темата, което му е позволило да направи

полезни приноси, изводи и препоръки, както и да изведе и да предложи

съществени промени в нормативната уредба с цел повишаване на ефективността

на  функционирането и организацията на съответните институции и защитата на

непълнолетните правонарушители и непълнолетните, нуждаещи се от закрила и

социални услуги. Докторантът правилно е отчел спецификата на обекта и на

предмета на изследване в контекста на научния проблем и удачно е подбрал и

приложил подходяща методология за провеждане на изследването по темата.

Дисертационният труд на докторанта Марат Мусабаев е разработен

съгласно изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Представеният дисертационен

труд е с общ обем от 234 страници. Структурата на съдържанието е изградена в

логическа последователност от увод, изложението е систематизирано в три

глави, разпределено в отделни параграфи, които завършват с изводи,

заключение и списък с използвана литература, съдържащ общо 219 заглавия на

български, руски и английски език.

Възприетият структурен план и методологията на изследването са удачно

избрани и подходящи за специфичната цел – обекта и предмета на

дисертационния труд в контекста на изследвания научен проблем. За постигане

целите и задачите на изследването докторантът успешно прилага подходящи за

целта методи като правен анализ, системен подход и др.

Докторантът си поставя за цел да извърши цялостен анализ на теоретичните

разпоредби и правни норми, регулиращи административно-правната защита на

непълнолетните и на тази основа да формулира предложения и препоръки за

модернизиране на правната рамка за функционирането на органите за детското

правосъдие в Република Казахстан.

Задачите, които докторантът си поставя за реализирането на целта на

настоящия дисертационен труд, са следните:

1. Да се изяснят измеренията на различието в нормативните понятия при

определяне на лице, което не е навършило пълнолетие, като е направено
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предложение за използването на широко приетите понятия

„непълнолетен“ и „малолетен“;

2. Да се разгледа развитието на системата за защита на малолетни, както и да

се обоснове необходимостта от изменение на действащото

законодателство, като са направени предложения за приемане на

конкретни закони;

3. Да се оцени сегашното състояние и липсата на съгласувано действие

между различните институции;

4. Да се изследват 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;

5. Да се дефинират проблемите и изведат основни направления за

подобряване на дейността на институциите.

Структурата и съдържанието на главите в дисертационния труд са

целесъобразно разработени, позволяват решаване на поставените задачи в

логическа последователност.

В първата глава: Теоретична характеристика на правата и законните интереси

на непълнолетните като обект на административноправно регулиране. Авторът

изследва съдържанието на административноправния статус на непълнолетните в

национален и международен план, както и административноправния статус на

законните представители на непълнолетните. Особено място е отделено на

механизмите за въздействие на родителите, неизпълняващи своите задължения.

Направено е предложение института на ограничаване на родителските права да

бъде преместен от семейноправната в административноправната материя.

Обоснована е и необходимостта от правна регулация на съвременните

отношения. Изводът до който достига автора, е, че това по същността си е

административноправно нарушение и наказанието спрямо него трябва да бъде

предвидено в съответния административен кодекс.
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Във втората глава озаглавена „Административноправна защита на правата

и законните интереси на непълнолетните“ е направен преглед на

законодателството на Република Казахстан по отношение защита на правата и

законните интереси на непълнолетните. Твърди се, че са налице редица .

проблеми в организацията и дейността на държавната система за защита правата

и законните интереси на непълнолетните. Обърнато е специално внимание на

недостатъчното ниво на откритост,  ориентираност към клиентите и

проактивност. В тази връзка са направени предложения за повишаване на

ефективността на системата.

В глава трета озаглавена „Организационно-правни основи на

функционирането на правосъдието за непълнолетни“. Авторът прави опит за

изясняване на понятието „правосъдие за непълнолетни“, както и на принципите

и субектите, осъществяващи това правосъдие. Разгледан е чуждестранният опит

в административноправната защита на правата на децата и оценката, която всяка

държава на база собствената си традиция трябва да направи при използване на

добрите практики и рисковете, които крият различните подходи за въздействие

върху децата и техните родители. Дадена е оценка на настоящото състояние,

дефинирани са  проблемите, като са изведени основни направления за

подобряване на дейността по правоприлагане на системния подход и

координация на тези органи. Разгледана е системата на детското правосъдие в

Република Казахстан. На  тази основа е предложен структурен и функционален

модел за премахване на дублиращите функции и преодоляване на  липсата на

координация между органите.

Връзката между въведението, главите и заключението е логическа и

позволява да се придобие цялостна представа за научното изследване, което

показва оригиналността и достоверността на представения научен труд като

лично дело на докторанта.

Основни научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд
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Научните и приложните приноси в дисертационния труд отразяват

постиженията на докторанта и са важен атестат за неговите научни интереси.

Приемам и  подкрепям авторските научни и приложни приноси  на докторанта.

1. Научен принос се съдържа в предложения модел за подобряване на

практическата дейност на държавните институции в Република Казахстан.

2. Приносен момент се съдържа в изведените нови функционални

правомощия и изследвания международния опит относно изграждане на

съдилища за непълнолетни.

3. Приносен характер се съдържа в предложението за усъвършенстван

концептуално модел и включване на института на попечителството.

4. Приносен момент се съдържа в предложението за разработването и

приемането на законодателен акт „За организация на дейността на комисиите по

дела на непълнолетните и защитата на техните права”.

6. Създадени са предпоставки за промяна на съществуващата система

за дейността на институциите в интерес на по-висока степен на обективност,

достоверност и ефективност.

Направени са предложения de lege ferenda.

Оценка на авторското участие в получаването на приносите

Заявеното авторство от докторанта за извършеното изследване в

дисертационния труд, представените по темата публикации, научните и

приложни приноси са обосновани, важни и актуални. Специфичният авторски

стил и личният принос на докторанта за получените резултати в дисертационния

труд са основание да се направи извод, че изброените по-горе научни приноси са

изцяло негово лично дело.

Преценка на публикациите по дисертационния труд

Публикациите по темата позволяват да се получи по-пълна представа за

дисертационния труд, осигуряват необходимата публичност на научните и
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приложни приноси, както и на авторските постижения.

Използване на получените в дисертационния труд резултати и

препоръки за бъдещото им внедряване

Приложимостта и ползата от получените в дисертационния труд резултати

е видна. Те могат да са полезни и да представляват интерес за работещите в

съдебната, законодателната и изпълнителната власт, студенти, дипломанти,

докторанти, изследователи и други интересуващи се от разгледаните проблеми.

Относно автореферата към дисертационния труд

Авторефератът на дисертационния труд е разработен в съответствие с

изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. В него са изложени основните идеи и

синтезираните изводи по дисертацията и вярно отразява постигнатите от

докторанта резултати.

Критични бележки

В процеса на рецензирането на представения дисертационен труд бяха

забелязани редица неточности. Докторантът би могъл да разгледа по-

задълбочено нормативната уредба и в други страни членки на ЕС в т. ч и на

Република България.

Поради това, че отправените бележки имат препоръчителен, редакционен

и стилов характер, бяха приети от докторанта и не оказват влияние върху

положителната ми оценка за неговите постижения, те не се представят тук.

Заключение

Представеният дисертационен труд е актуално и самостоятелно

завършено научно изследване, в което са постигнати резултати представляващи

научен и практически интерес. Цялостната оценка на научния труд позволява да

се направи извод, че той притежава необходимите качества и отговаря на

изискванията на завършена дисертация за присъждане на образователната и
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научна степен доктор.

Така изброените качества на представения дисертационен труд, ведно

с неговите научни и приложни приноси, са основание да го оценя

положително и да предложа на уважаемите членове на Научното жури да

гласуват за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на

Марат Камалбекович Мусабаев .

Бургас, май 2021 г. РЕЦЕНЗЕНТ:

Проф. д.н. Мария Нейкова


