
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р  Ганета Минкова Минкова

член на Научното жури, назначено със Заповед № 281/14.04.2021 г.

на Ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, за

присъждане на образователната и научна степен „доктор” по

професионално направление 3.6 Право, докторска програма

„Административно право и административен процес“,

на Марат Камалбекович Мусабаев

1. ДАННИ  ЗА  ПРОЦЕДУРАТА И ДОКТОРАНТА

Марат Камалбекович Мусабаев, докторант на самостоятелна

подготовка в катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ

„Черноризец Храбър” – гр. Варна, е подал заявление, с което желае да бъде

допуснат до защита на дисертация за присъждане на образователната и

научна степен „доктор”, научна област 3.6 Право, Административно право

и административен процес. Темата на неговия дисертационен  труд е

„Административноправна защита на непълнолетните от органите на

правосъдието”. Съгласно изискванията на Закона за развитие на

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и правилника за

неговото прилагане (ППЗРАСРБ) докторантът е приложил всички

необходими документи.

Дисертационният труд е обсъден от катедра „Правни науки” при

Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, като е дадено

положително становище за откриване на процедура по неговата защита.

Преценката на представените документи показва, че са налице

условията за провеждане на защита за присъждане на образователната и

научна степен „доктор”, уредени в ЗРАСРБ.



Марат Камалбекович Мусабаев е роден на 29.12.1984 г. От 2014 г. е

съдия в административния съд в гр. Павлодар, като преди това е работил

на различни длъжности в съдебната система, както и в търговско

дружество.

Марат Камалбекович Мусабаев е отчислен с право на защита поради

успешно завършил курс на обучение и изпълнен индивидуален учебен

план.

Марат Камалбекович Мусабаев владее руски език и ползваанглийски език.
2. ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И ДРУГИТЕ

ПРЕДСТАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
2.1. Актуалност на темата

Авторът посочва, че съществуват разработки, свързани със защитата

на правата и свободите на непълнолетните, като цитира както казахски

автори (К.А. Бегалиев, М.С. Нарикбаев, М.Б. Кудайбергенов, Б.А.

Жетписбаев), така и научни трудове на чужди изследователи (Дж.

Брейтуейт, Г. Бейзмор, Е. Жулие, Х.-Зер, Н. Кристи, П. Ханиган). Въпреки

това той формулира шест научни задачи, които са нови и са обект на

изследване в дисертационния труд.

2.2. Структуриране на дисертационния труд

Дисертационният труд, заедно с другите материали, ми е изпратен по

електронен път на 15.04.2021 г. Дисертацията е с обем от 234 страници,

като включва съдържание, увод, три глави, заключение, библиография,

състояща се от 219 заглавия на български, руски и английски език. Не е

представен списък с използваните съкращения. Дисертационният труд е на

руски език, а авторефератът – на български език. Като общ извод трябва да

се посочи, че структурата на труда е балансирана.



В увода е обоснована актуалността на темата на изследването;

формулирани са обектът, предметът, целите и задачите, методите на

изследването; формулирани са основните изводи на автора.

Глава Първа е озаглавена „Теоретична характеристика на правата и

законните интереси на непълнолетните като обект на административно-

правно регулиране”. В нея се разглежда административно-правният статус

на непълнолетните и техните законни представители, както и

международното и националното правно регулиране на материята.

Авторът си поставя научната задача да формулира понятиен апарат, тъй

като в литература и законодателството за обозначаване на лице, което не е

навършило пълнолетие, се използват различни термини като „дете”,

„непълнолетни”, „тийнейджъри”, „деца”. Той счита, че терминът

„непълнолетни“ е най-подходящ и следва да бъде възприет както от

законодателя, така и от правната наука.

Необходимост от създаване на единен понятиен апарат авторът

вижда и във факта, че в Република Казахстан започва да се обсъжда

приемането на един кодифициран акт за децата, което ще повлияе

положително на подобряването на правния статус на непълнолетните. В

тази насока неговият дисертационен труд има освен теоретическо и

практическо значение.

Глава Втора е озаглавена „Система за административно-правна

защита на правата и законните интереси на непълнолетните”. В нея се

изследва системата на държавните органи, които осигуряват защитата на

правата на непълнолетните. Авторът набелязва редица задачи, които

трябва да бъдат решени, за да се подобри ефективността на системата от

органи, институции и организации на Казахстан в разглежданата област,

като: оптимизиране и диференциация на правомощията; подготовка,

преквалификация и повишаване на квалификацията на служителите;

засилване на превантивната и възпитателната работа; включване на



неправителствени организации в решаването на проблемите на

непълнолетните. Систематизирането на тези проблеми е приносен момент

в дисертационния труд.

Въпросите за настойничеството и попечителството се поставят и у

нас, където е разработен проект на закон, въвеждащ коренно различни

принципи за представителство на недееспособните лица. Органите по

настойничество и попечителство в Република Казахстан са в тясна връзка с

държавни органи, организации, институции и правозащитни сдруженията,

поради което има необходимост от създаване на специализирана

администрация за защита на правата на непълнолетните по подобие на

Агенцията „Закрила на детето“ у нас. Обосноваването на необходимостта

от създаване на такава структура е приносен момент на дисертационния

труд. На критичен анализ са подложени функциите и дейността на

съществуващите в Казахстан Комисии по дела на непълнолетните и

защитата на техните права.

Глава Трета е озаглавена „Организационно-правни основи на

функционирането на детското правосъдие”. В нея се изследва системата на

детското правосъдие, правното регулиране на материята в чужди правни

системи и в националното законодателство на Казахстан. Според автора,

системата на детското правосъдие в Република Казахстан е представена от

следните субекти: съдилища по дела на непълнолетните; специализирана

прокуратура; специализирана полиция; специализирана адвокатура;

специализирани наказателно-изпълнителни инспекции; регионални органи

за защита на правата на децата; система за социална подкрепа на

непълнолетните. Авторът преценява тази система като отговаряща на

нуждите и изискванията на казахското общество. Считам, че е необходимо

да се разграничат страните, които участват в производствата пред съда, от

самите съдилища, когато се говори за система на правосъдието.



В заключението са формулирани основните изводи, направени след

проведеното научно изследване.

Авторефератът отразява пълно и правилно съдържанието и

характеристиките на дисертационния труд, като самостоятелно са изведени

научните приноси на дисертационния труд.

В представената справка авторът сочи 90 статии и доклади,

публикувани в научни издания. Заедно с представения дисертационен труд

те представляват достатъчна по обем научна продукцията.

Заключение

Представените дисертационен труд и други научни  публикации

отговарят на изискванията на Закона за развитието на академичния състав

в Република България и  правилника за прилагането му. Затова изразявам

становище уважаваното Научно жури да гласува положително на Марат

Камалбекович Мусабаев, докторант на самостоятелна подготовка във ВСУ

„Черноризец Храбър“, да бъде присъдена образователната и научна степен

„доктор” в професионално направление 3.6 Право, научна специалност

Административно право и административен процес.

С уважение:


