СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Пламен Александров Панайотов
относно дисертационния труд за придобиване на научната степен „доктор
на юридическите науки” на тема „Мерки за процесуална принуда в
наказателния процес на Република Казахстан: проблеми на теорията и
практиката” от Акълтай Ахмеджанович Касимов

Представеният дисертационен труд е комплексно монографично
изследване на мерките за процесуална принуда в наказателния процес на
Република Казахстан. За достигнатите значими от теоретична и
практическа гледна точка научни резултати способства задълбоченият
анализ не само на казахстанското законодателство, но така също и на
законодателството на Република България, а и на редица други държави.
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международното право в разглежданата област. Обоснованите изводи и
препоръки в хода на изследването се дължат както на експертния
капацитет на автора като учен, така и на значителния му практически опит
в областта на наказателното правоприлагане. Сериозният анализ на
практиката на Конституционния съвет и на Върховния съд на Република
Казахстан, а и на Европейския съд по правата на човека, допълнително
способства за практическите ползи от труда. За съществените научни
резултати допринася и съчетаното използване на правнологическия,
историческия и сравнителноправния методи на изследване.
Освен обобщено посочените достойнства на труда, които обуславят
неговата новост, актуалност, висока теоретична и практическа стойност,
същият се характеризира и с множество конкретни приносни моменти,
част от които са следните:

- изяснени са съществените признаци и е предложено определение на
понятието „мерки за процесуална принуда” в наказателния процес /с. 1920/;
- обособени са групите и е предложена класификация на мерките за
процесуална принуда според действащия НПК на Република Казахстан, в
сила от 1 януари, 2015 година /с. 43-44/;
- очертани са приликите и разликите в уредбата на мерките за
процесуална принуда според НПК на България и на Казахстан /с. 71 и сл./;
- изследван е въпросът за съответствието на процесуалните
изисквания за избиране и прилагане на мерките за процесуална принуда и
принципите на наказателното производство /с. 115 и сл./;
- осъществен е обстоен и добре систематизиран историко-правен
преглед на различни законодателни решения относно мерките за
процесуална принуда /с. 128 и сл., с. 204 и сл./.
- обосновано е разбирането, че когато уредбата по НПК на Казахстан
/преди 30 август, 2008 г./ е предвиждала прокурорско одобрение на ареста,
то тя не е предоставяла гаранции за правата на обвиняемия, а е била с
предназначение да осигури реализация на функциите на обвинителната
власт в наказателния процес. Осъщественият анализ на съдебната практика
показва, че след регламентирането на одобрението на ареста в
изключителна компетентност на съда, в по-висока степен се отстояват
както принципът на състезателност в наказателния процес, така и
конституционното право на лична свобода. На тази основа авторът отива и
по-далеч - обосновава необходимостта от прехвърлянето в компетентност
на съда на всички други въпроси, свързани с ограничаване на
конституционните права и свободи на гражданите в досъдебните етапи на
наказателния процес /с. 265 и сл./;

- изследвани и систематизирани са международноправните стандарти
относно избирането и прилагането на мярката за неотклонение арест. Те са
обособени в пет групи: а) определящи признаците на легитимен арест; б)
предвиждащи реда за осъществяване на ареста; в) указващи как следва
документално да се оформи ареста; г) установяващи сроковете за
реализация на основните етапи на легитимна процедура на арест; д)
регламентиращи минималните права на арестуваното (задържаното) лице
/с. 321-322/;
- осъществен е задълбочен анализ и са предложени пътища за
усъвършенстване на процедурата по одобряване от съда на мярката за
неотклонение арест /с. 323 и сл./;
- в съответствие с основните изводи и обобщения в хода на
изследването са направени редица добре аргументираните предложения de
lege ferenda /с. 128, с. 291-292, с. 323, с. 343-344, с. 347-350/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считам, че предложеният дисертационен труд на тема „Мерки за
процесуална принуда в наказателния процес на Република Казахстан:
проблеми на теорията и практиката” изпълнява всички изисквания,
посочени в чл. 12 от Закона за развитие на академичния състав в
Република България, поради което на основание чл. 13, ал. 2 във вр. с чл.
10, ал. 1 от същия закон давам положително заключение и предлагам да
бъде присъдена на Акълтай Ахмеджанович Касимов научната степен
„доктор на юридическите науки”.

гр. София
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