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Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова, СУ „Св. Климент
Охридски“, шифър 05.05.17, определена със заповед на ректора на

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” за външен
рецензент за защита на дисертационния труд на Саткей Талгат

Бейсенбеевич „Методика за разследване на престъпления, свързани с
незаконния оборот на наркотични вщества” по конкурса за получаване на

научната степен „доктор“, професионално направлиние „право”, докторска
програма по криминалистика

Рецензираният дисертационен труд – „Методика за разследване на
престъпления, свързани с незаконния оборот на наркотични вщества”
отговаря на всички изисквания за получаването на научната степен
„доктор“. Направени са теоретични обобщения и са дадени разрешения на
научни и научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните
постижения и представляват  принос в науката, както се изисква по Закона
за развитието на академичната общност в Република България.

Дисертационният труд е в обем от 194 страници. Състой се от увод,
изложение в три глави, заключение, списък с използваната литература.
Съдържанието на всяка от главите е структурирано в отделни параграфи.
Списъкът на използваните литературни източници се състои от 106
заглавия на руски език. Темата на дисертационния труд е  актуална и
значима. Проблемите на престъпността, свързани с незаконния оборот на
наркотични вещества са едни от най-актуалните, при това в световен план,
тъй като тяхната динамика е възходяща, а борбата с това опасно социално
явление  не дава значими практически резултати. Ежегодно в престъпна
дейност, свързана с незаконен оборот на наркотични вещества се
въвличат хиляди хора по света. Република Казахстан полага сериозни
усилия, за да не бъде транзитна страна  на наркотрафика, изменяйки
законодателството си, усъвършенствайки своите полицейски структури и
сътрудничеството с международната общност. Добрите резултати в тази
връзка в голяма степен зависят от нивото на знания и умения на
специалистите, от тяхната теоретична подготовка и законовият арсенал от
средства, с които разполагат. На първо място в борбата с този вид
престъпни посегателства са криминалистическите средства за тяхното
разкриване и разследване. В същото време отсъстват разработени
ефективни методики за разкриване и разследване на този вид
престъпления. Поради тези причини целта на дисертационния труд е да се
изследват добрите практики и да се дадат препоръки за най-добрите
тактически приьоми, които трябва да се установят и на практика спазват
при  разкриването и разследването на незаконен оборот на наркотични
вещества.
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Особената  полезност на дисертационния труд се изразява в
обстоятелството, че  са дадени конкретни и конструктивни предложения
за подобряване на съществуващите законови правила, макар и да са
формулирани само на идейно ниво, като например: преди образуването на
производството да се направи предварително изследване на иззетите
вещества; лицето, у което са намерени наркотични вещества да се
разпитва само в качеството на заподозрян; при задържането, независимо от
кои служби да се предостави възможност на арестувания да се ползва от
услугите на адвокат; преди първоначалния разпит, задължително да се
проведе експертиза, за да се установи физическото и психическото
състояние на заподозряния; да се въведе задължително участие на адвокат
при предявяване на обвинението; огледът на наркотичните вещества
задължително да се провежда в присъствието на поемни лица;
унищожаването на наркотичните вещаства да се извършва със
задължителното участие на разследващия орган и др.

В същото време са изведени и  многобройни  препоръки, специално
адресирани  към практиката, които  ще подпомогнат компетентните
органи в дейността им по разкриването и разследването на
престъпленията, свързани с незаконния оборот на наркотични вещества. В
някои свои части тези препоръки са толкова детайлни, че могат да се
определят като наръчник за най-добрите тактики, които могат да прилагат
органите, които разкриват и разследват тези престъпления. В тези
практически препоръки се съдържат правила за избор на най-добрите
тактически приьоми, както при разследването, така и при разкриването на
престъпленията.

Този труд е полезен и за науката, защото съдържа и чисто
докринерни  обобщения, като например: наказателноправната и
криминологическа характеристика на престъпленията, свързани с
незаконния оборот на наркотични вещества, структурата и динамиката
на тази престъпност, криминогенните фактори и др. За изготвянето на
труда е проучена богата литература и съдебна практика. Проучени са още
и относимите международни договори и практики, включително, като
Конвенцията на ООН за борба против незаконното разпространение на
наркотични и психотропни вещества, Световната програма за борба срещу
незаконното производство, предлагане, продажба и разпространение на
наркотични вещества и други

Приносите в този труд  трябва да бъдат оценени като съществени и
актуални, а достиженията  на докторанта   са от необходимост и важност
за теорията, практиката и  законотворческия процес.

При оценката на рецензирания труд могат да се откроят и конкретни
научни  приноси, които са  определящи за неговата практическа и
теоретическа значимост.
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Глава първа е посветена на общата характеристика на
престъпленията, свързани с наркотични вещества.

Най-напред е направен сполучлив опит да се дефинират, като се
определи съдържанието на най-често използваните понятия като
наркотици, наркотични вещества, наркомания, наркотична зависимост,
злоупотреба с наркотични вещества. Такава необходимост е продиктувата
от факта, че  тези понятия се използват с различен смисъл в различните
области на човешкото знание и практика – медицина, право, социални
дейности, борбата с престъпността и т.н. Този въпрос е резрешен на
основата на Закона за наркотичните средства, психотропните вещества,
прекурсорите и мерките за противодействие на незаконното им
разпространение и злоупотребата с тях, приет от Република Казахстан през
1998 г. Нещо повече изследвани са и дефинициите на същите понятия,
дадени в правната литература. Има автори, които определят наркотичните
вещества с четири признака – физически, юридически, медицински и
социален, а други с три, обосновавайки, че физическите качества на тези
вещества не са техен определящ признак. Докторантът извежда и свое
определение – наркотично, следва да се нарича всяко вещество, което
поражда потребност от продължаване на неговия прием, при условие, че
това потребление придобива социално значими измерения. За
правоприложната практика е достатъчно тава вещество да е включено в
списъка на наркотичните, психотропните вещества и прекурсорите. Дадено
е и собствено определение на понятието наркомания, с неговия ярко
изразен медицински аспект, с което се обозначават различните социални
явления, които се намират под запрета на закона. Освен това, в
дисертационния труд умело са разграничени престъпленията, свързани с
наркотични вещества и тези свързани с незаконния оборот на такива
вещества. Уточняването на съдържанието на различните понятия е
полезно не само за практическата дейност, но и за доктрината, а и за
бъдещия законотворчески процес.

В самостоятелен раздел е изследвана криминологическата
характеристика на престъпленията, свързани с незаконния оборот на
наркотични вещества, като са използвани три различни гледни точки –
криминогенните фактори, структурата,  състоянието и динамиката на
престъпната дейност и личността на извършителя. Трябва да се съгласим
с докторанта, че криминогенните фактори, т.е. причините и условията за
наркоманията по своята същност и произход са социални. Затова
изкореняването на това социално явление е проблем, решаването на който
основно зависи от изясняването на  различните обстоятелства, които
влияят на този процес. На базата на проучени наказателни дела са
обобщени и конкретните причини, които способстват извършването на
такива престъпни посегателства, включително и в отделните региони на
страната. Като приносен момент може да се оценят  направените обобщени
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изводи за криминогенните фактори, при извършването на тези
престъпления от организирани престъпни групи и влиянието в тази връзка
на съществуващите офшорни зони. Накрая е направен обобщен извод, че
факторите, които влияят основно на този вид простъпност са два вида –
специални и общосоциални като съкращаването на производството и
заетостта на населението, нарастване на официалната и скритата
престъпност, понижаването на жизнения стандарт и социалните гаранции
за правата на гражданите, рязкото увеличение на разслоението на
населението с оглед  получаваните от тях доходи и т.н.

В дисертационния труд е проследено състоянието, структурата и
динамиката на престъпленията с предмет наркотични вещества, което има
значение във връзка с набелязване на адекватни мерки за борба с този вид
престъпност. За целта са използвани официалните данни за 2016 г.  от
статистиката на генералната прокуратура на Република Казахстан.
Направени са обобщения не само за различните видове престъпления, но е
проследен и профилът на лицата, извършили такива престъпления. Още
по-детайлно е изследван този въпрос по повод престъпленията, свързани
именно с незаконния оборот на наркотични вещества – колко е
абсолютният брой на тези престъпления, колко са арестуваните, какъв е
броят на местните и чуждестранните лица, на жените и мъжете, на
непълнолетните, на работниците и служителите, на частните
предприемачи, извършените от организирани престъпни групи, в
състояние на алкохолно опиянение или сред употреба на наркотици и т.н.
Ценен е също анализът на  следствената и съдебна практика по
разследването и наказаването на тези престъпления. Изследвани са десетки
конкретни дела, от които  са направени важни изводи – за съществуването
на противоречива практика при квалифицирането на еднородни престъпни
деяния; за недобрата редакция на чл. 297 от НК на Република Казахстан, за
различните санкции, които се налагат от различните съдилища за едни и
същи престъпления, за неправилно описание на фактическата страна на
деянието, включително и в присъдите, за неназначаването на съответните
медицински мерки за лечение на зависимите обвиняеми и др. Така
изследваните и посочени недостатъци в практиката са от особена
полезност за нейното усъвършенстване и хармонизиране.

Изучаването на личността на престъпника като трети фактор за
извършването на престъпленията, свързани с наркотични вещества е важно
с оглед разработването на адекватни мерки за борба с това социално
явление. Като принос може да се оценят изведените и формулирани от
докторанта  причини за конфликта между потребителите на наркотици и
правоохранителните органи, а също между извършителите на този род
престъпни посегателства и другите членове на обществото.  Трябва да се
съгласим, че недостатъчното знание за личността на престъпника води до
несполучлива и безрезултатна психолого-педагогическа работа, защото в
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нея отсъства индивидуалният подход. Това се дължи на липсата на
ефективна система на взаимодействие между държавните и обществени
организации, образователните и медицински учреждения по провеждане на
възпитателно-профилактични мероприятия.

Третият раздел от тази глава е посветен на криминалистическата
характеристика на престъпленията, свързани с незаконния оборот на
наркотични вещества, при което  са изследвани: предмета; личността на
престъпника; способите за извършване и укриване на престъплението;
следите, обстановката и др. В дисертацията са посочени различни
класификации на предмета на престъплението, съобразно различни
класификационни критерии,  в зависимост от: източника на придобиване и
потребление;  начина на изготвяне;  степента и спецификата на
въздействие върху човешкия организам;  източника на произход и т.н.
Интересно и полезно за практиката е и групирането на следите на различни
видове и тяхното огромно значение в процеса на доказването. Твърде
ценни указания са изведени и във връзка с планирането на разследването
на тези престъпни деяния и в частност при организираните престъпни
групи.

В глава втора са подложени на анализ образуването на делото,
предмета на доказване и планирането на разследването. Във връзка с
образуването на наказателните дела най-напред е направен сполучлив опит
да се обобщят най-често използваните оперативно-разузнавателни
мероприятия, което е особено полезно за тази дейност. За първоначалните
следствени действия са подробно анализирани двете основни, типични
следствени ситуации – когато лицето е задържано при или непосредствено
след като е извършило престъплението или е задържано по подозрение, но
у него не са намерени наркотични вещества. Като принос може да се оцени
предложеният от докторанта алгоритъм на първоначалните следствени
действия при едната и другата следствени ситуации. Полезно за
практикуващите органи е и обобщението на типичните версии, които се
проверяват на първоначалния етап на разследването, при това   за
различните престъпления свързани с притежаването, държането,
транспортирането, продаването, изработването, преработването на
наркотични вещества и т.н.

Принос от практическо естество са и изведените правила за
дванадесетте групи обстоятелства, които са предмет на доказване по тази
категория дела. Не по-малко ценна е и предложената примерна
класификация на информацията, свързана с извършеното престъпно
деяние и на версиите, които трябва да се проверят при задържането на
лицато.

Последният раздел от тази глава е посветен на планирането на
разследването. След обобщаване на  следствената практика и становищата,
изразени в правната доктрина са изведени десетки  детайлни правила за
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начините на  планиране на разследоването по отделните групи дела. На
практика е формулиран  примерен наръчник за това, което е от особена
полезност при планирането на разследването. Такъв каталог представляват
и изведените правила за начина на изготвянето на самия план за
разследването, както и какво трябва да отразява неговото съдържание.

В глава трета са изследвани специфичните особености при
провеждането на следствените действия по делата за незаконен оборот на
наркотични вещества.

На първо място е огледът на местопроизшествието, на лица и на
предмети. В труда се поддържа правилната теза, че познанието на
престъпното събитие в хода на огледа не може да приключи единствено с
намирането и изземването на  следи и веществени доказателства.
Установяването на престъпното деяние отива и по-далеч: от възприятието
за следите и веществените доказателства и тяхното изследване,
включително и до данните за субективната страна на престъплението. В
познавателен план това дава възможност при огледа да се придобие
познание и за психологическия механизам на извършеното престапление.
Във връзка с огледа на лица се съдържат ценни правила за местата и
начина, по който трябва да се огледат дрехите, джобовете, ръкавите,
нашийниците, тялото, за да се устоновят евентуално и приспособени
тайници за укриване на наркотични вещества. Съдържат се и не по-малко
ценни практически указания за протокола за оглед и какво трябва да се
отрази в неговото съдържание.

В тази част на труда са изследвани детайлно тактическите приьоми,
които гарантират успеха на претърсването и обиска в неговите четири
стадии – подготвителен, обзорен, детайлен и фиксация на резултатите. Във
връзка с подготовката на претърсването са изведени конкретни
практически правила за начина, по който трябва да се прониква в
жилището, ако има, респективно, ако в него няма обитатели. Обзорният
стадии на огледа при претъсването включва обход от разследващия орган
на жилището или местността, за да си състави той окончателен план за
реда на претърсването, за използването на технически средства, за
привличането на специалисти или технически помощници, за версиите, за
евентуални тайници и т.н. Предложени са полезни указания и във връзка с
най-добрите тактики при провеждането на детайлния стадии на
претърсването, което се отнася както до цялостното, така и до частичното
претърсване, а така също и до претърсването, свързано с ненарушаване или
нарушаване целостта на обекта. Важни в тактическо отношение се явяват
систематичността и коректността на претърсването. Накрая на този раздел
са изведени осем принципни правила, които трябва задължително да се
спазват, за да се приеме, че при претърсването и изземването не са
допуснати съществени нарушения на закона, което обобщение е
необходимо и полезно за разследващите органи.
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В третия параграф на тази глава е изследвана методиката и тактиката
при  разпита на свидетелите. Трябва да се съгласим, че преди разпита и за
неговата резултатност е важно разпитващият орган да разполага с данни за
неговата личност и правилно да определи времето и мястото на самия
разпит. Във връзка със самата тактика, докторантът е разделел разпита на
четири етапа – установяване на психологически контакт с разпитвания
свидетел, свободен разказ, задаване на въпроси, запознаване с изготвения
протокол. В тази връзка са изведени важни  конкретни практически
постановки, които могат да се използат като добър приьом при тактиката
на разпит на свидетелите.

Във връзка с тактиката на разпит на обвиняемия в дисертацията са
поставени на обсъждане двете възможни типични хипотези – когато
обвиняемият признава и когато отрича извършеното деяние. На тази база
са предложени и най-удачните тактики за провеждането на разпита в
едната или в условията на другата следствена ситуация. Полезно за
практиката е и обобщението за кръга от въпроси, които трябва да се
изяснят по време на разпита и обстоятелствата, които трябва да се
установят. Не по-малко полезни са и предложените правила за тактиката
на разпит, в случай на организирана престъпна група и най-вече за
последователността, в която трябва да бъдат разпитани организаторите и
членовете на групата.

Научни приноси се откриват  и в четвъртия раздел от
дисертационния труд, посветен на експертизите. В него се съдържа
наръчник на задачите и въпросите, които трябва да се поставят на
експертите, при различните видове експертизи – идентификационни,
физико-химически, медицински, психиатрически и т.н.

В заключение: като имам предвид качествата на представения
дисертационен труд,  научните приноси, които се съдържат в него и
важното му теоретично и практико-приложно значение, давам
положителна оценка на същия и си позволявам убедено да препоръчам на
Саткей Талгат Бейсенбеевич да бъде присъдена научната степен
„доктор”, професионално направлиние „право”, докторска програма по
криминалистика .

05.03.2018 г.,
София /............................../

проф. д.ю.н. М. Чинова


