СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р Румен Петров Владимиров, преподавател по
наказателно и международно наказателно право в Нов Български
Университет, член на научно жури за защита;
На дисертационен труд за присъждане на образователната и научна
степен „доктор“, в област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6 Право, докторска програма
Наказателно право;
Автор: Герман Христов Германов, докторант на самостоятелна
подготовка в катедра „Правни науки“ при ЮФ на Варненския Свободен
Университет „Черноризец Храбър“ /ВСУ/. Тема на дисертацията:
„Деянието, извършено от служител под прикритие в българското
наказателно право“;
Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Младенова Матеева - ВСУ.

При съобразяване със ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Наредба №12,
приложение 1 на ВСУ, относно рецензиране на научните трудове, може да
се отбележи следното:

1. Общо описание на дисертационния труд.
Докторантът е представил изискуемите документи и материали
/дисертация, автореферат и др./ за законосъобразното протичане на
защитата. От приложената справка е видно, че по темата са публикувани 5
статии в издания на Университета.
Самата дисертация има обем от 272страници, в това число съдържание
и списък с използваната литература. Последната обхваща 179 заглавия на
кирилица и латиница. Използвани са също 94 наши и чуждестранни
нормативни актове и 148 решения от практиката, включително и на ЕСПЧ.
Бележките под линия са над 500. Структурата на дисертационния труд
следва класическите критерии, а именно увод, три глави и заключение, в
което се съдържат направените предложения де леге ференда.
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2. Приноси и приносни моменти в дисертационния труд.
Без съмнение подробно бележки за приносите в дисертационния труд
ще се съдържат в изготвените рецензии на членовете на научното жури. И
все пак изрично трябва да се посочи, че:
- На фона на относително малобройните и откъслечни публикации по
темата, настоящата дисертация представлява първото цялостно
изследване по темата относно последното засега прието
обстоятелство,
изключващо
обществената
опасност
и
противоправността – на деянието на служител под прикритие –
чл.12б НК. Във връзка с това може да се сподели мнението на автора,
изразено и в дисертационния труд и в автореферата към него за
научната новост и практическото значение на изследването.
- Към приносите може да се отнесе и проучването и анализа на
чуждестранното законодателство по темата, както и на съдебната
практика на РБ и тази на ЕСПЧ.
- Като принос могат да се откроят и направените 29 предложения де
леге ференда, не само и не толкова в НК, колкото в НПК и особено в
ЗСРС и други закони и подзаконови актове, които се отнасят до
разглежданата проблематика.

3. Критични бележки и препоръки.
Естествено, към всяко научно съчинение могат да се отправят
бележки и препоръки за неговото подобряване. Още повече, че става дума
за първо монографично изследване по темата и следващите автори без
съмнение ще го използват, а трудът е силно уязвим на критика. Ето защо
препоръчвам след съобразяване с направените бележки на журито, да се
направи цялостна и сериозна редакция на труда, преди да бъде издаден.
Самите бележки и препоръки могат да се подразделят по различни
критерии – на общи и конкретни, на структурни и съдържателни, на
теоретични и редакционни и т.н. Тук ще посоча само някои от тях, без
специално да ги систематизирам.
- Има резерви за подобряване вътрешната диференциация на
изложението – параграфи, точки, подточки със съответни заглавия и
подзаглавия. В увода на дисертацията е включена част от
автореферата- актуалност, обект, предмет на изследването, цели и
задачи, методология, което е неприемливо.
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- В работата има твърде много повторения. Например за това, че
служител под прикритие и агент под прикритие са тъждествени, че
деянието на служителя се осъществява в хода на някаква операция
под прикритие, че деянието на служителя е обществено полезно и
правомерно, за чуждестранния служител под прикритие, за режима
на служителя в други държави и т.н.
- Ненужно е използвана изобилна фактология и много подробности,
както и пространни исторически данни, за сметка на теоретичните
разсъждения. От друга страна самото изложение не винаги е
достатъчно ясно и разбираемо за читателя. Считам, че и
предложенията за усъвършенстване на чл.12б НК не са сполучливо
формулирани.
- Има индекси под линия, които са необходими в съдържанието /напр.
501 на с.205/ и обратно – има текстове от съдържанието, които са за
под линия. Посочените бележки, както и следващите водят до
извода, че работата чувствително може да се съкрати по обем и чрез
подходяща редакция да се направи по-синтезирана, подредена и
предметна.
- Подходът да не се анализира систематично, последователно и
логично, а да се смесват тези и проблеми личи от факта, че нерядко
авторът с индекси препраща към предходни или последващи глави,
раздели и дори към други бележки под линия /напр.с. 137, бел.357/
на своя дисертационен труд. Такива препращания, които в работата
са няколко десетки на брой, са нетипични и са крайно неприемливи
за всяко научно съчинение..
- На основата на изобилните дублирания и препращания към същия
труд у читателя се създава впечатление, че изложението е сглобено
от отделни и самостоятелни материали, всеки работен /писан/ сам за
себе си, без да се постига необходимата синхронизация между тях. С
това може да се обяснят многото повторения, особено в уводите и
обобщенията на някои от структурните части на изложението.
- Освен това, установява се, че авторът повече от необходимото се
отклонява от темата и терминологичния /понятийния/ апарат на
наказателноправната теория. Напр. неудачно е да се говори за
“усвояване“ на институт и норми /с. 21 и сл./; за „…престъпленията
по чл.3, ал.1 ЗСРС… /с.220,223,227и др./. Подобни и други
непрецизности и отклонения /напр. с.199 и сл./ водят до възприемане
на дисертацията като свързана не с наказателноправната
проблематика, а с оперативно-издирвателната.
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- В дисертационния труд има и редица неприемливи теоретични
положения или погрешни твърдения. Например на с. 140, р.
предпоследен се казва, цит. „Поведението на агента „имитира“
„някаква престъпна дейност“?! Невярно е също, че декларацията на
служителя под прикритие не била с особена юридическа значимост, а
имала по-скоро прокламиращо действие /с.144/. А твърдението, че
„една кражба може да има привиден характер“ /с.189/ е нещо като
твърдение за „дървено желязо“. Да не говорим за непрецизните
схващания относно провокацията, както и за неоснователните
критики /с. 178 и сл./. Накрая ще посоча, че е погрешна тезата, че
деянието на бременната жена по чл.126, ал. 4 НК не било
общественоопасно /с.48/. Напротив, то е общественоопасно
подбудителство или /и/ помагачество, но поради факта, че
бременната жена е и жертва, нейното поведение е предвидено като
лично основание за изключване на породената за нея наказателна
отговорност.

4. Заключение.
Изложените в настоящото становище критични бележки и препоръки не
са от такъв характер, че да надделяват над научните приноси и приносни
моменти на докторанта. Напротив, положени са значителен труд и усилия
за разработване трудна тема и са постигнати поставените задачи и цели. От
друга страна съм убеден, че докторантът притежава потенциала да
усъвършенства в необходимата степен своето изложение. Ето защо
считам, че на дисертационния труд на докторанта Герман Христов
Германов може да се даде положителна оценка за придобиване на
образователната и научна степен „ДОКТОР“.

17. 09. 2017г.
……………………….

С уважение:
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г. Варна
Владимиров/

/проф. д-р Румен
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