РЕЦЕНЗИЯ
от Антон Кирилов Грозданов
доцент по научната специалност „Гражданско и семейно право“,
ВСУ „Черноризец Храбър“, Юридически факултет
Професионално направление: 3.6. „Право“
ОТНОСНО: дисертационен труд на тема „Специални способи за установяване
и оспорване на произхода от бащата.“
Автор: Мария Петрова Петрова
Научен ръководител: проф. д-р Симеон Тасев
1. Данни за докторанта.
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“, а през 1997 г. – Право в Юридическия факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър“. През 1998 г. получава професионална квалификация
„Юрист“ в Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.
По време на обучението си докторантът участва активно в научната дейност
на Юридическия факултет, като изнася доклади на научни конференции. Участва с
доклади в национални конференции и на международни конференции в България,
Словакия, Полша, Хърватия и Украйна.
Докторантът има продължителен трудов стаж, първоначално като учител по
руски език и правни дисциплини в гимназии на гр. Варна, като преводач и др., а
впоследствие, от 1997 г., като хоноруван асистент в Юридическия факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър“. От 1 октомври 2001 г. Мария Петрова е назначена на трудов
договор като „асистент“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, с основна натовареност в
Юридическия факултет, където поетапно 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, Основи на правото,
Основи на гражданското право, Обща теория на правото.
От 1998 г. докторантът е и действащ адвокат, вписан в Адвокатска колегия –
Варна.
2. Мария Петрова е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка
към катедра „Правни науки“ при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър“ със № 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 са допуснати нарушения на
нормативната уредба при провеждане на процедурата.
3. Оценка на дисертационния труд.
Съдържанието на труда е изградено в рамките на утвърдената научна
традиция, както следва: списък на използваните съкращения, увод, три глави,
заключителна част и библиографска справка. Към труда е приложена сравнителна
таблица, която илюстрира развитието в правната уредба на произхода за периода
1949 г. до наши дни. Бележките под линия са 440.
По темата на дисертационния труд са разработени и публикувани 4 /четири/
научни публикации, част от които в чуждестранната специализирана периодика.
4. Дисертационният труд има за предмет на изследване актуален и значим за
правната теория и практика проблем – специалните правни способи за установяване
и оспорване на произхода от бащата.
4.1. В уводната част докторантът правилно и обосновано очертава
актуалността, научната теза, обекта, предмета, целта и задачите на изследването.
Използваните общи и специални научни методи са посочени коректно. В този
смисъл особено се открояват историческият и сравнителноправният методи. Така
например са изследвани относимите законодателни решения и съдебна практика на
редица държави в и извън ЕС (Франция, Германия, Австрия, Италия, Швейцария,
Република Турция, Украйна и др.). Анализирана е и практиката на ЕСПЧ.
4.2. Глава първа е посветена на общата характеристика на произхода от
бащата. Аналитично са проследени и разгледани докринерните становища за
същността на произхода от бащата. В тази връзка обосновано се извежда, че за да се
определи какъв вид факт е произходът, трябва да се отчитат различните хипотези на
майчинството и бащинството. Релевантно се поддържа, че по отношение на бащата
произходът е винаги юридически факт, дори да е налице биологична връзка между
мъжа и детето. В този смисъл намирам за особено полезно и с подчертан научноприложен характер изследването на понятието „родител“ в тесен и широк смисъл.
Същата констатация може да бъде направена и по отношение на понятието
„асистирана репродукция“.
4.3. Глава втора е посветена на специалните извънсъдебни способи за
установяване на произхода от бащата.

В тази част изследването разкрива подчертан приносен характер. Така
например е изследвана в историко-аналитичен и сравнителен аспект презумпцията
за бащинство по силата на брака. Задълбочено и обосновано се разгледани
различните хипотези, очертаващи приложното й поле. Авторът релевантно навежда,
че от съществено значение за спазването на принципа за информираност на съпруга
е изразяването на съгласие от негова страна, облечено в писмена форма – преди
всяка отделна интервенция на асистирана репродукция.
На критичен анализ са подложени редица законови разрешения в българския
закон – например разрешението, според което биологичния баща не може да участва
в производство, инициирано по реда на чл.69 СК, евентуално в производството по
чл.66, ал.2 от с.з. в случаите, когато друг мъж желае да установи бащинството си
спрямо детето.
Особен интерес представлява сравнителното изследване на презумпцията за
бащинство според ислямското право.
С подчертан приносен характер е изследването на т.нар. „постмортална
асистирана репродукция“, която е недопустима от гледище на българския закон.
Обосновано се извежда, че този въпрос придобива все по-голяма значимост във
връзка с развитието на технологиите и постиженията на медицинската наука и
практика.
Особено полезен е правният анализ на конфликта между биологичния и
презумптивния или припознаващия баща. В тази връзка докторантът формулира
изводи в седем пункта, които намирам за правилни и обосновани. Аргументацията е
подкрепена и с относима практика на Европейския съд за правата на човека в
Страсбург.
4.4. В глава трета са изследвани специалните съдебни способи за установяване
и оспорване на произхода от бащата – иска по чл.69 СК, оспорването на
презумпцията за бащинство по чл.62 СК. В отделен параграф са разгледани
въпросите, свързани с произхода от бащата в други производства. В тази част
изложението има подчертан теоретико-приложен характер със силно изразени
приносни елементи. В подкрепа на аргументацията в отделните параграфи авторът
подлага на критичен анализ и актове от тълкувателната практика на ОСГК на ВС
/сега ВКС/.
Висока оценка заслужава изследването на особеностите при установяването и
оспорването на произхода от бащата в производството за съдебна делба. Авторът
обосновано извежда отделните възможни хипотези при решаване на преюдициалните
спорове относно произхода на съделител-сънаследник. Поддържаните в този смисъл
тези са правилни и добре аргументирани – например тезата, че делбеният съд следва
да бъде сезиран в срока по чл.343 ГПК още в първата фаза на делбата, не по-късно от
първото заседание по делото с преюдициалните въпроси относно произхода.

Ясно изразен приложен характер с приносни елементи е изследването в частта
относно доказателствата при установявянето и оспорването на произхода от бащата.
Авторът правилно извежда на преден план ДНК експертизата, която има основно
значение сред другите допустими от закона доказателствени средства.
4.5. В заключителната част докторантът отново концентрира вниманието на
читателя върху фундаменталния изследователски проблем, а именно: правните
способи за установяване и оспорване на произхода от бащата. Систематизирани са
научните и научно-приложни резултати /изводи/ и направените във връзка с тях
предложения de lege ferenda.
5. Представеният автореферат в обем от 29 /двадесет и девет/ страници
съответства на нормативните изисквания. Съдържанието му е съобразено с
дисертационния труд и правилно отразява основните му положения.
6. От приложената библиографска справка е видно, че авторът е използвал поголямата част от достъпната българска и чуждестранна специализирана литература.
7. По дисертационния труд могат да бъдат направени някои критични
бележки:
7.1. Отделни фрагменти от изследването имат предимно описателен /обзорен/
характер – например частта относно понятието за дете.
7.2. Считам, че историческият преглед на уредбата относно произхода от
бащата следва да бъде ситуиран в началото на глава първа.
Отчитам сложността на проблематиката, предмет на дисертационното
изследване, както и различните, понякога напълно изключващи се становища в
изследваната област на правното познание.
Общата ми оценка за дисертационния труд е положителна. Изследването е
завършено. Осъществена е напълно неговата цел и задача. Поддържаните от автора
тези са обосновани. Отделни части от труда имат подчертан научно-приложен
характер. Други имат силно изразен теоретичен характер с белези на оригинални
теоретични обобщения.
Авторът демонстрира много добро познаване на научните публикации у нас,
както и съдебната практика по темата. В този смисъл привежда подходящи примери
от чуждестранната съдебна практика – например от практиката на окръжния съд на
Винер Нойщат – Ланд, провинция Долна Австрия.
От съдържанието на дисертационния труд се установяват научно-приложни
резултати, които представляват оригинален принос в науката.
Докторантът показва, че притежава задълбочени теоретични знания по
съответната специалност и способност за самостоятелни научни изследвания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дисертационният труд на тема „СПЕЦИАЛНИ СПОСОБИ ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ И ОСПОРВАНЕ НА ПРОИЗХОДА ОТ БАЩАТА“ съответства
на нормативните изисквания за придобиване на образователната и научна степен
„доктор“, с оглед на което препоръчвам на Мария Петрова Петрова да се даде
образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6.
Право, докторска програма „Гражданско и семейно право“.

Варна, 9 октомври 2020
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