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І. Данни за дисертанта

Мария Петрова Петрова е родена през 1967 г. в гр. Варна. Завършва

средно образование в руска гимназия в гр. Сургут, Тюменска област, Русия

през 1984 г. През 1990 г. завършва Руска филология във Факултет „Славянски

филологии“ при СУ „Кл. Охридски“. В последствие е приета в Юридическия

факултет на Варненския свободен университет, където през 1997 г. получава

магистърска степен по „Право“ и професионална квалификация „Юрист“.

По време на обучението си докторантът участва активно в научната

дейност на Юридическия факултет, като изнася доклади на ежегодните научни

конференции, организирани от ВСУ. Участва с доклади в национални

конференции на СУ, ВТУ, БУ и др., както и на международни конференции в

Словакия, Полша, Хърватия и Украйна.

Докторантът има продължителен трудов стаж, първоначално като учител

по руски език и правни дисциплини в средни училища в гр. Варна, а от 1997 г.
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е хоноруван асистент в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

От 1 октомври 2001 г. Мария Петрова е назначена на трудов договор като

„асистент“ в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, където е

провеждала семинарни занятия по различни гражданскоправни дисциплини:

Семейно и наследствено право, Вещно право, Гражданско право — обща част,

Трудово право, Осигурително право, Международно частно право, Право на

Европейския съюз и др.

От 1998 г. тя е и действащ адвокат, вписан в Адвокатска колегия –

Варна.

ІІ. Данни за докторантурата, автореферата и публикациите

Мария Петрова Петрова е зачислена като докторант на самостоятелна

подготовка към катедра „Правни науки“ при Юридическия факултет на ВСУ

„Черноризец Храбър“ със Заповед № 723/05.04.2018 г. на Ректора на ВСУ.

Отписана е с право на защита съгласно Заповед № 375/19.06.2020 г. на Ректора

на ВСУ. В срока на докторантурата е положила успешно задължителните

изпити по научната специалност и темата на дисертацията. Дисертационният

труд е обсъден и предложен за защита от ФС на Юридически факултет с

решение от 23.09.2020 г. (Протокол № 1/23.09.2020 г.). Със Заповед № 706/

28.09.2020 г. на Ректора на ВСУ е определен състав на научното жури и срок

на публичната защита. На заседание на научното жури са избрани председател

и рецензенти по обявената процедура. От така изложените аргументи,

подкрепени с приложените документи, е видно, че не се констатират

допуснати нарушения на нормативната уредба при провеждане на

процедурата.

Дисертационният труд „Специални способи за установяване и

оспорване на произхода от бащата“ представлява задълбочен анализ на

способите за установяване и оспорване на произхода от бащата, изследвани в

своята цялост, но и тяхното разглеждане в контекста на динамично променящия

се модел на съществуване на българското семейство, а именно – без

сключването на граждански брак, при условията на фактическо съжителство

или извън него и др. Това налага да се разрешават нови хипотези, които
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намират своето систематично място в настоящия труд, като тези за мястото и

ролята на съдебните експертизи по делата за установяването и оспорването на

произхода, с подчертано приоритетния характер на ДНК експертизата.

Използвани са и постиженията в най-различни области на медицината и други

науки, подкрепени с типични примери от практиката, представени на фона на

новите обществени нагласи, и пречупени през натрупаната съдебна практика.

Докторантът е изготвил и представил автореферат, който съответства на

нормативните изисквания.

За участие в процедурата са приложени следните статии: Бащинството

при извършване на асистирана репродукция post-mortem/Отцовство при

применении вспомогательных репродуктивных технологий post-

mortem/Paternity in applying assisted reproduction post-mortem (на английски

език). // Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі. Міністерство

освіти и науки Україны. Національний авіаційний університет навчально-

науковий юридичний інститут. Том I. 1 березня 2019 року Київ НАУ

Видавництво „Вектор“ 2019,  с. 141 – 145. ISBN 978-966-8126-89-5;

Произходът от бащата в производството по установяване на

унищожаването или изгубването на регистъра на актовете за гражданско

състояние/The descent from the father in the proceedings of establishing the

perishing or losing the register of the civil status acts (на английски език).//

Innovations In Science: The Challenges Of Our Time. Collective monograph.

Volume 2. Chicago, Illinois, USA Accent Graphics. Communications & Publishing.

2019, p.133 – 137.  ISBN 978–1–77192–490–0; Произходът от бащата в

производството за съдебна делба.//Сборник с доклади от национална

конференция на докторантите в областта на правните науки. БАН. ИДП. С.

2018, с. 185-205. ISSN: 2603-3011; Принципът за равнопоставеност при

установяване на произхода от баща. // Научни трудове на Института за

държавата и правото. т. XVI, БАН. ИДП. С. 2017, с. 326-335. ISSN: 1314-6459.

Публикуваните от докторанта Мария Петрова четири статии, са свързани

пряко с темата на изследването и събират нужния брой точки — 40 точки от

изискуеми 30 точки. Следователно докторантът изпълнява наукометричните
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изисквания за получаването на степента „доктор“ (дисертационен труд — 50

точки и публикувани статии — 40 точки).

ІІI. Характеристика на дисертационния труд и научни приноси.

Дисертационният труд е разработен в обем от 342 страници.

Съдържанието е разпределено както следва: увод, три глави и заключение.

Приложена е сравнителна таблица на правната уредба на произхода от бащата

по ЗЛС и трите семейни кодекса на България. Накрая е посочена подробна

библиография по темата. Използваната литература включва 297 заглавия (297

на български език, 55 на чужд език и 24 Интернет източници). Направени са

440 бележки под линия.

В увода са посочени предметът, обектът, тезата и целта на изследване на

дисертационния труд.

В първа глава е развит терминологичният анализ на понятийния апарат

по темата, принципите на произхода от бащата и е направен подробен

исторически преглед на развитието на правната уредба на произхода от

римското право до сега.

Глава втора е посветена на извънсъдебните способи за установяване и

оспорване на произхода от бащата:  презумпцията за бащинство, по силата на

брака; при обявено отсъствие на съпруга на майката; при обявена от съда

смърт на съпруга и при асистирана репродукция. Изложени са

законодателните ограничения за установяване на произхода от бащата.

Направен е критичен анализ на действащото законодателство и обстоен

преглед на съдебната практика, както на националните съдилища, така и на

съдебната практика на редица европейски държави. Разгледани са различни

неизследвани досега хипотези при изменение или отмяна на съдебно решение

за обявяване на безвестно отсъствие или смърт на съпруга на майката, както и

хипотезата на установяване на бащинството при естествена смърт на бащата.

Акцентира се върху правото на детето да познава своя баща и към въпросите,

произтичащи от анонимното донорство при асистираната репродукция.

Представени са чуждите законодателни решения, обърнато е внимание на

доказването при установяването по извънсъдебен път на бащинството.



5

В глава трета са изследвани искът по чл. 69 и искът по чл. 62 от СК,

като специално внимание е отделено на установяването на бащинството след

смъртта на бащата. Разгледан е искът по чл. 62, ал. 4 от СК, предявен от

детето, както и положението на биологичния баща при установяването и

оспорването на бащинството. Посочени са възможните решения при съдебното

установяване и оспорване на бащинството в чужди законодателства.

Аргументирани са проблемите при установяване на произхода от бащата в

други производства: в производството за съдебна делба по реда на чл. 343 от

ГПК, в производството за поправяне на допуснати грешки в акта за раждане по

реда на чл. 547, във вр. с чл. 542 от ГПК, във вр. с чл. 13 – 15 от ЗГР и в

производството по установяване на унищожаването или изгубването на

регистъра на актовете за гражданско състояние по реда на чл. 38, ал. 5 от ЗГР.

Специално място е отделено на доказателствата при установяване и оспорване

на бащинството, като ДНК експертизата е изведена като съвременен метод на

доказване на произхода.

Дисертационният труд завършва със заключение, в което са направени и

предложения de lege ferenda.

IV.  Научни и научно-приложни приноси.

1.За първи път в нашата доктрина се прави цялостно изследване на

въпросите относно произхода, в частност специалните способи за

установяване и оспорване на произхода от бащата. Проследено е

историческото развитие на института на произхода, като се започне от

римското частно право и се стигне до съвременната правна уредба, което е

дало възможност на докторанта да открои съществените проблеми при

прилагане на специалните способи за установяване и оспорване на произхода

от бащата.

2. Принос на дисертацията е направеното доста обстойно

сравнителноправно изследване на специалните способи за установяване и

оспорване на произхода от бащата, уредени в законодателствата на Франция,

Германия, Италия, Испания, Австрия, Швейцария, Гърция, Русия, Украйна,

Беларус и Турция. В тази връзка въпросите, свързани с търсенето на най-
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подходящ вариант при дефинирането на специалните способи за установяване

и оспорване на произхода от бащата са разгледани и в сравнителноправен

аспект, което е дало възможност на автора да подкрепи своите тези с примери

от чуждото законодателство.

3. Направен е обстоен коментар на съдебната практика, като са

анализирани многобройни решения на българските съдилища, както и на

национални съдилища на редица европейски държави, чийто законодателства

са разгледани в сравнителноправен аспект, които авторът е използвал в

подкрепа на свои становища в хода на изложението по отделните глави.

4. Изведени са спецификите при установяване на произхода от бащата в

други производства като производството за съдебна делба по реда на чл. 343 от

ГПК, производството за поправяне на допуснати грешки в акта за раждане по

реда на чл. 547, във вр. с чл. 542 от ГПК, във вр. с чл. 13 – 15 от ЗГР и в

производството по установяване на унищожаването или изгубването на

регистъра на актовете за гражданско състояние по реда на чл. 38, ал. 5 от ЗГР.

5. Безспорен принос в научната разработка са направените предложения за

промяна на българското законодателство, по-точно на чл. 62, чл. 64, ал.1, чл.

66, чл. 69, чл. 71 СК.

Приносите съответстват на съдържанието на разработката и отразяват

обективно постигнатото от докторанта.

V. Основни критични бележки и препоръки.

По мое мнение към съчинението „Специални способи за установяване и

оспорване на произхода от бащата“ могат да се направят и някои критични

бележки, които са неизбежни по отношение на всеки научен труд, чийто цел е

да подпомогнат автора при последващо издание на книгата: уводът е прекалено

обстоен (19 стр.), като по-голямата част от изложеното в него би следвало да се

включи в автореферата. С съдържанието могат да се направят препоръки

относно систематиката на параграфите в отделните глави, като например в

глава първа може да бъде добавен параграф 3, който да включва

сравнителноправен анализ с чуждите законодателства. От една страна, така

глава първа ще включи три параграфа като по обем и структура ще се създаде
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по-голяма симетрия между трите самостоятелни глави в дисертационния труд.

От друга страна, така ще се избегне ненужното повторение в глава втора и

трета на правната уредба в чуждите законодателства относно способите за

установяване и оспорване на произхода от бащата, като същите следва да бъдат

разгледани в сравнителноправен аспект в хода на изложението. По този начин

ще се постигне по-голяма аналитичност в изложението, което ще помогне на

автора да подкрепи своите предложения за промяна в действащата правна

уредба с примери от чуждите законодателства.

VІ. Заключение.

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати,

които представляват принос в науката и отговарят на ЗРАСРБ, Правилника за

прилагането му и Наредба № 12 за придобиване на образователна и научна

степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ на ВСУ.

В заключение давам положителна оценка и предлагам на научното жури

на докторанта Мария Петрова Петрова да бъде присъдена образователната и

научна степен „доктор“, в област на висше образование 3. Социални, стопански

и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност

„Гражданско и семейно право“.

12.10.2020 г. Изготвил становището:

проф. д-р Янка Тянкова


