
РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Олга Бориславова Борисова

заемаща академичната длъжност „доцент” във Варненски свободен

университет „Черноризец Храбър”,

относно дисертационен труд на тема: „Административноправна защита

на непълнолетните от органите на правосъдието”, разработен от Марат

Камалбекович Мусабаев, докторант на самостоятелна подготовка по

докторска програма „Административно право и административен процес”

към катедра „Правни науки” в Юридически факултет на Варненски

свободен университет „Черноризец Храбър”

Със заповед №281/14.04.2021г. на Ректора на Варненски свободен

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

връзка със защитата на Марат Камалбекович Мусабаев.

Кандидатът за придобиване на образователната и научна степен

„доктор” е представил дисертационен труд на тема:

„Административноправна защита на непълнолетните от органите на

правосъдието” с общ обем от 235 страници, който включва увод, изложение в

три глави, съдържащи девет параграфа, заключение и списък с използвана

литература.

В увода са обосновани актуалността на темата на изследването,

формулирани са обекта, предмета, целите и задачите, изследователските



методи, подчертана е научната новост и практическото значение на

получените резултати.

Дисертацията е написана на високо теоретично ниво. Тя представя

автора като ерудиран и задълбочен изследовател. Научната, езиковата и

стиловата редакция са издържани. Използва се стандартен научен подход и в

съответствие с това научен апарат. В разработката не се забелязват

съществени отклонения, повторения и логически противоречия.

Представеният за разглеждане труд е с ключова тема за нашето

съвременно развитие и за переспективите на правовата държава.

В първа глава обстойно са разгледани теоретичните характеристики на

правата и законните интереси на непълнолетните като обект на

административноправно регулиране.

Ценен е погледът на докторанта относно правния статут на

непълнолетното лице. Аргументирана е необходимостта от включване на

нови елементи в неговото съдържание, като е направена съпоставка на

правния статут в международното и националното казахстанско право.

Консолидираните 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 правата на децата. Всяка държава използва

прогресивно международния опит чрез разработване и приемане на

съответни документи на национално ниво.

Особен акцент в настоящата глава е изводът, до който достига авторът,

че законодателството за непълнолетни на Република Казахстан не е намерило

своята систематизация. Докторантът счита, че тенденцията на съвременната



международна общност към кодифициране на законодателството за

непълнолетни ще повлияе на оптимизирането на правния статус на тези лица.

Във втора глава авторът подробно и изчерпателно изследва системата

за административноправна защита на правата и законните интереси на

непълнолетните.

Коректна е констатацията на докторанта, че липсата на твърда

функционална диференциация на държавните органи води до дублиране на

функциите и липса на координация на тяхната дейност.

Полезно от практическа гледна точка е изследването на органите по

настойничество и попечителство и направеното предложение да бъде

разработен принципно нов механизъм за настойничество и попечителство,

който на първо място трябва да бъде превантивен. Важна част от

изследването е посветена и на аргументирането на необходимостта от ясна

законодателна регламентация за координация на дейността на

правозащитните органи и органите по настойничество и попечителство.

Заслужава подкрепа и изразената позиция относно недостатъците в

дейността на комисиите за непълнолетни и защита на техните права. За

навременното прилагане на превантивни мерки е необходимо систематично

да се обобщават статистически данни, за да се проследи ефективността на

тяхната дейност, да се повиши нивото на аналитичната работа, извършена от

комисиите.

В трета глава последователно се разглеждат организационните и

правни основи на функционирането на правосъдието за непълнолетни.

Представена е системата от публични органи, прилагащи държавно-правна

политика по отношение на непълнолетните, с цел осигуряване и защита на

техните права, свободи и законни интереси, както и възстановяването на

социалната справедливост и предотвратяване на девиантно поведение.



Сполучливо и интересно са представени двата основни модела на

правосъдие за непълнолетни, които са разработени от чуждестранната

практика – англосаксонски и континентален.

Правилен е крайният извод наложен от Марат Мусабаев, че различните

страни търсят свои собствени подходи към административноправната защита

на правата на детето, като формират свои собствени модели на

правораздавателната система за непълнолетни. Страните с високо ниво на

социално-икономическо развитие създават обширна мрежа от органи за

правосъдие за непълнолетни, което им позволява да покриват и осигуряват

защита на всички аспекти от живота на непълнолетните, гарантирайки

високо ниво на качество във всички сектори.

Като приносен момент следва да се окачестви сполучливият опит на

автора да представи положителните страни на чуждестранния опит, като

подчертава приоритетните области на административноправна защита на

правата на детето в Република Казахстан и необходимостта от подобряване

на действащата система за правосъдие.

Аналогични добри разсъждения могат да се констатират и по

отношение на терминологичния апарат, който е изяснен чрез формулиране на

социални и правни категории, пряко свързани с проблемите на правната

защита на непълнолетните и техния правен статут.

Изложението е систематизирано със спазване логиката на представяне

на проблемите и тезите. Прави впечатление умелото позоваване на

литературните източници в текста на разработката. Изследването има

значение за обогатяване на правните познания по тази тематика, както и за

самата правоприложна дейност.

Подготвеният от кандидата автореферат е в обем от 26 страници. В

него коректно са отразени основните изследователски резултати,



предложения и изводи. По темата на дисертацията са направени и

впечатляващ брой публикации – десет. Това позволява да се изведе

категорично заключение за съответствие на научната продукция на Марат

Камалбекович Мусабаев с минималните национални изисквания за

присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Личните ми впечатления от кандидата са от положените докторантски

изпити по темата на дисертационния труд и по научната специалност, където

в качеството ми на член на комисията установих добрата му подготовка.

Дисертационният труд отговаря на изискванията на чл. 6, ал.3 от

Закона за развитие на академичния състав в Република България, съдържа

научни и научноприложни резултати, представляващи оригинален принос в

науката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Изразените собствени виждания по различни аспекти на разглежданата

проблематика безусловно ми дават основание да изразя цялостната си

отлична оценка за научното изследване, като ще гласувам „положително” за

присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Марат

Камалбекович Мусабаев по професионално направление 3.6. „Право”,

докторска програма „Административно право и административен процес”.

Член на научното жури:

/доц. д-р Олга Борисова/


