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Дисертационният труд е обсъден от катедра „Правни науки“ при

Юридическия факултет на Варненския свободен университет

„Черноризец Храбър“ и насочен за защита пред научно жури,

назначено със заповед № 706/28.09.2020 г. на ректора на ВСУ

„Черноризец Храбър“ – гр. Варна.

Изследванията по дисертационния труд са извършени

самостоятелно и във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Дисертационният труд е придружен от декларация за

оригиналност и достоверност, подписана от докторантката.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

Настоящата рецензия е изготвена с оглед защитата на

дисертационен труд за придобиване на образователната и научна

степен „доктор” по професионално направление 3.6. „Право”

(Гражданско и семейно право) от Мария Петрова Петрова – докторант

на самостоятелна подготовка към Катедра „Правни науки“ при

Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Процедурата е започната на основание съответните текстове от

Закона за развитието на академичния състав в Република България

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на Закона за развитието на

академичния състава на Република България (ППЗРАДРБ) и Наредба

№ 12 за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и

„доктор на науките“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, а така също и

съгласно решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет

на ВСУ (Протокол № 1 от 23.09.2020 г.).

Представените документи съответстват на изискванията на

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Наредба № 12 на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Процедурата е коректно спазена.
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ТРУД

1. Обща характеристика

Представеният научен труд „Специални способи за установяване

и оспорване на произхода от бащата“ в обем на 342 страници е

посветен на съществени аспекти на един от главните институти на

семейното право - бащинството. Правната уредба на този институт на

практика засяга почти всички физически лица. Към настоящия

момент се намираме на прага на парадигмено преосмисляне на тази

правна уредба по две причини. На първо място в последните

десетилетия в световен мащаб (в т. ч. и у нас) рязко се измени

отношението към формалния брак и традиционното схващане за

семейството като основна обществена клетка – все повече хора по

света живеят съвместно, при което се раждат деца, без отношенията

им да се оформят чрез признатите в съответното общество форми на

брак. На второ място съществен фактор представлява

изключителният напредък на биологическата (медицинската) наука,

благодарение на които произходът и от двамата родители може да се

установи с точност от порядък на 1:х 000 000 000, т. е. практически

изцяло. Не по-малко значение има проблематиката, породена от вече

широко разпространените възможности за т. нар. „асистирана

репродукция“.

Именно в такъв период уредбата на бащинството (по отношение

на която доста лесно може да се установи многовековна давност) би

следвало да бъде задълбочено и внимателно анализирана,

преосмислена и осъвременена.

Настоящата работа представлява сполучлив опит за поставяне на

дневен ред на проблемите на тази правна уредба (в рамките на
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поставената тема)1; за внимателното й анализиране и разумно

преосмисляне. Трябва специално да се отбележи, че в хода на работата

авторката разкрива забележителна деликатност при конкуриране на

полезността и ценността на традицията, като същевременно предлага

съответни на предизвикателствата на изменената ситуация

разрешения.

Поставянето на посочените сложни проблеми в изключително

широк контекст на различни правни области, а така също и

изследването на морални, психологически, социологически и други

аспекти на анализираните явления придават на работата висока

теоретична стойност и особена практическа полезност.

Изложението съдържа увод, три глави и пространно заключение.

1.1. В Увода авторката прави обща характеристика на значението

на произхода на фона на обществените процеси и бързо променящите

се нагласи към това явление и посочва категориите ползвани

източници; формулира задачите на изследването; посочва общите и

специалните научни методи, които е използвала. Най-сетне прави

кратък обзор на изложението (стр. 8 – стр. 20).

1.2. Глава Първа е озаглавена „Обща характеристика на

произхода от бащата“ и обхваща: очертаване на понятието и правната

му същност, изброява и прави характеристика на отделните

прилагани принципи за определяне на този произход (стр. 20 – 54).

Вторият параграф е посветен на исторически преглед на уредбата

на произхода от бащата по днешните български земи, като започва от

наличните данни от най-отдалечени исторически епохи и стига до

днешната уредба. Преминава през периода до 1878 г; периода от 1878

до 1949 г.; от 1949 до 1968 г. и впоследствие проследява уредбата по

1 Макар че самата работа разкрива широките познания и разбиране от страна на докторантката и
на съпътстващи правни явления, които не са пряко включени в предмета на изследването.
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трите последователни семейни кодекса на Република България (1968,

1985 и 2009 г. (стр. 55 – 83).

1.3. Глава Втора е наречена „Специални извънсъдебни способи за

установяване на произхода от бащата“ (стр. 84 – 182).

Последователно се изследва установяването на произхода от

бащата с презумпцията за бащинство по силата на брака.

Изложението започва с анализ на същността на презумпцията (стр.

84); обсъждат се различните хипотези на прилагане на въпросната

презумпция и евентуалните конфликти на интереси. Изложението

предлага пространен обзор на презумпцията за бащинство в

законодателства от различни правни системи (законодателство на 11

отделни държави и отделно - на ислямското законодателство – стр. 84

– 119).

Вторият и третият параграф са посветени на проблеми, свързани

с прилагане на презумпцията за бащинство при обявяване на

безвестно отсъствие и смърт на съпруга на майката (стр. 120 – 129).

Следващият параграф е посветен на особености на хипотезите,

свързани с установяване на произхода при асистирана репродукция,

включително постмортална, а така също на специфичните проблеми,

свързани с опазване на тайната при осъществяване на асистирана

репродукция (стр. 130 – 148).

Последният параграф на тази глава е посветен на ограниченията

при установяване на произхода от бащата – разгледани са хипотезите

на конфликти на интереси между бивш и последващ съпруг на

майката; между презумптивен и припознаващ баща, и най-сетне –

между презумптивния или припознаващия и биологичния баща.

Особено внимание е посветено на морално-етичните и социалните

аспекти на положението на биологичния баща (стр. 149 – 179).
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1.4. Трета Глава е посветена на „Специалните съдебни способи за

установяване и оспорване на произхода от бащата“.

На първо място е анализирана проблематиката на установяване

на произхода от бащата с иск по чл. 69 от действащия СК,

включително въпроси, свързани с установяването на извънбрачно

бащинство след смъртта на бащата. Изложението е придружено с

пространен обзор на аналогичните уредби на 10 държави (стр. 190 –

205).

На второ място се разглеждат исковете за оспорване на

презумпцията за бащинство (предявяване на иск от майката;

предявяване на иск от детето). Вярна на подхода си докторантката

отново прави преглед на уредбата в значителен брой страни,

включително по ислямското право (стр. 208 – 235).

Третият параграф е посветен на възможностите за разглеждане на

произхода от бащата в други съдебни производства. При обсъждане на

оспорванията на произход в производството по съдебна делба

авторката е засегнала и въпроси, свързани с възможността за

извършване на съдебна спогодба при наличие на спорен произход, а

така също и правните последици относно преюдициалните

установявания в това производство (стр. 235 – 250).

Последната част от изложението е посветена на проблеми,

свързани с обозначаване на бащинството в производство за поправяне

на допуснати грешки в акта за раждане, като е направено сравнение с

това производство и исковото производство по оспорване на

бащинство и др. (стр. 251 – 273).

1.5. Работата завършва с пространно заключение, в което се

обобщават изводите от направения анализ и се излагат многобройни

предложения de lege ferenda. Тези предложения отново са придружени

с внимателно съпоставяне на плюсовете и минусите от преуреждане на
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съответната част от материята. На финала са обобщени научните и

приложните приноси на разработката и е представена декларация за

оригиналност на разработката.

1.6. В началото на работата докторантката е предложила списък

на използваните съкращения, а в края има списък на използваните

литературни и други източници (заглавия на български език, заглавия

на чужди езици и източници от интернет). Най-накрая авторката

предлага подробна сравнителна таблица на правната уредба на

произхода по ЗЛС, СК от 1968 г., СК от 1985 г. и СК от 2009 г.

2. Положителни характеристики на представения труд

2.1. Обсъжданият труд има ярко изразен монографичен характер:

съдържа пространно и всеобхватно изследване на проблематиката на

специалните способи за установяване и оспорване на произхода от

бащата. Както беше посочено при общата характеристика на труда (т.

1 по-горе), силно изразената обществена промяна в нагласите към

формата на осъществяване на отношенията между половете и към

създаването и отглеждането на деца и бурното развитие на

биологическата и медицинската науки – от една страна, а от друга

страна високото качеството на разработката предопределят неговата

значителна полезност за теорията и практиката (и не само в областта

на правната наука).

2.2. Поставената тема по неизбежност предизвиква полемика – от

една страна между традиция (а не рядко и закостенялост на

разбиранията), а от друга - желание за същностно изменение на

уредба, понякога прехвърляна от едно към друго законодателство в

течение на векове. Всъщност една от най-положителните

характеристики на труда е посоченият вече деликатен подход на

докторантката – от една страна, държащ на ползата от трайната

установеност и традицията, от друга – смелото поставяне на



8

въпросите и открояване на остротата на тяхното значение за

нормалното функциониране на обществото.

Убедително звучат аргументите на авторката относно правата на

биологичния баща.

2.3. Работата разкрива задълбочените познания на авторката не

само в материята на семейното право, но и в редица други правни

клонове – общата част на гражданското право, граждански процес,

включително по отношение на тънкости на охранителните

производства, международно публично право, международно частно

право и др.

2.4. Забележителна е езиковата грамотност на докторантката

(което не е чудно, предвид наличието на специално филологическо

образование). Тя проличава в изключително прецизния, точен и ясен

език на изложението, но така също при боравене с произхода на

използвани термини в исторически и сравнителен план и най-сетне –

посредством използваната литература (на осем чужди езика!).

2.5. Не по-малко впечатляващо е свободното боравене с материя

от областта на психология, социология, история и др. В хода на

цялостното изложение намираме сериозна гражданска позиция по

множество морално-етични проблеми.

2.6. Работата е отлично структурирана и балансирана, обхванати

са изчерпателно почти всички въпроси, отнасящи се до поставената

тема, а изложението е последователно.

2.7. Историческото и особено сравнително-правните изследвания

и позовавания не са формални, а задълбочени и предадени с

максимална точност. Похвала заслужава опитът да се представи

сравнително-правна уредба по всеки от отделно разглежданите

въпроси.
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2.8. Особено впечатляващ е научният апарат – 297 заглавия на

български език, 55 на чужди (както беше посочено – 8 на брой) езици и

24 заглавия от източници на интернет, както и 440 бележки под линия.

2.9. Анализът се основава на значителна по обем съдебна

практика, в т. ч. практика на чуждестранни съдилища, на ЕСПЧ и на

другите съдилища на ЕС. Практиката е умело използвана (без

самоцелно позоваване).

2.10. Положителна черта на разработката е направеното

обобщение на изводите и резултатите от научния анализ в

Заключението, и особено – наличието на многобройни, пространно

обосновани предложения de lege ferenda.

2.11. Бих желал да посоча някои конкретни моменти от

предложенията de lege ferenda, които представляват научен принос:

2.11.1. За изменение на Семейния кодекс, с което да се въведат

норми, с които да се уредят правата на биологичния баща на детето;

2.11.2. Запазвайки интересите на детето, да се търси баланс между

тях и правното положение на майката и бащата-съпруг на майката на

детето, без да се пренебрегва правното положение на биологичния

баща-несъпруг;

2.11.3. Да се усъвършенства чрез по-прецизни норми

доказателственият процес относно установяването и оспорването на

произхода от бащата, включително по отношение на съдебните

експертизи. Във връзка с това следва да се отбележи, че

нововъведеният текст на чл. 333 от ГПК е доста нескопосен.

2.11.4. Напълно приемливи са конкретните предложени текстове

за изменение и допълване на чл. 62 СК (относно правата на

биологичния баща във връзка с произхода), чл. 64, ал. 1 СК (относно

възможностите за post mortem използване на криологичен материал за

асистирана репродукция); чл. 66 СК (относно правото за
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установяването на произход със съвместна декларация, а така също и

въвеждането на възможност за оспорване на припознаване от всяко

лице, което има правен интерес – това разрешение всъщност не е ново,

но липсва в настоящата уредба); напълно приемливи са

предложенията за усъвършенстване на текстовете на Наредба №

28/2007 г. за дейности по асистирана репродукция и др.

На това място следва да се отбележи, че конкретните приносни

моменти са многобройни, но поради изискванията, свързани с

формата на настоящата рецензия, посочвам само най-съществените.

3. Наред с изрично изброените и някои непосочени положителни

характеристики към работата могат да се отправят някои препоръки:

3.1. На първо място намирам, че при бъдеща преработка с цел

издаване на работата би следвало да се промени заглавието на труда.

Разглежданата материя представлява интерес за много широк кръг от

специалисти – юристи, лекари, психолози и т. н. Настоящата

формулировка на заглавието не носи семантика за широкия кръг

заинтересовани читатели.

Свързано с казаното е и това, че очертаването на предмета на

изследването и отграничаването от областите, които не са предмет на

изследване, до известна степен се губи.

3.2. При евентуална преработка за печат следва да се избегнат

някои повторения – напр. стр. 124, стр. 125.

3.3. Недостатъчен е акцентът върху обстоятелството, че за да се

стигне до обявяване на смърт на едно лице, преди това не е

необходимо да е било обявено безвестно отсъствие. Или, приложението

на сроковете по съответните презумпции за бащинство при обявяване

на смърт е доста съмнително спрямо момента на последната вест от

изчезналия и евентуалното зачеване и раждане на дете от него.
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3.4. Без да окачествявам това като слабост на работата, бих искал

да посоча, че не възприемам възможността в периода след изтичане на

периода на собствените й права за търсене и оспорване на произход

майката да може да предявява този род искове в качеството на

законен представител или попечител, оказващ съдействие. Намирам,

че има необходимост от по-подробен анализ на конкуренцията на

последиците на съдебни решения по искове, предявени от майката и

такива, предявени от детето в негово лично качество.

3.5. Посочените в предходните точки моменти не представляват

съществени слабости на работата, върху които би следвало да

съсредоточаваме вниманието си, при наличието на една работа, която

следва да получи най-висока оценка.

4. Други обстоятелства

4.1. Професионалната биография на Мария Петрова Петрова е

особено богата – преподавателска, научно-изследователска работа,

практическа работа като адвокат; участие в многобройни научни и

научно-приложни форуми.

4.2. Не по-малко впечатляващ е списъкът на публикациите на

докторантката. Освен четирите публикации, пряко свързани с темата,

които авторката скромно е посочила в автореферата на дисертацията

си, в нейното CV са посочени десетки публикации на студии, статии и

доклади (редица от които са свързани с темата, а останалите из

различни области на семейното право), издавани в периода от 2002 г.

до настоящия момент2.

4.3. Личните ми впечатления от Мария Петрова датират още от

времето, когато й преподавах гражданско-процесуално право; през

годините се натрупаха и такива от съвместната ни дейност по

организиране и провеждане на състезания по решаване на казуси по

2 На публикационната активност на докторантката биха могли да завидят много на брой
хабилитирани лица.
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гражданско право. Във всеки един момент тези впечатления са били

отлични.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед на изложеното се налага изводът, че представеният

дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за

развитието на академичния състав в Република България, на

Правилника за прилагането на този закон и на специалните

изисквания на Наредба № 12 за придобиване на научната и

образователна степен „доктор“ и „доктор на науките“ на ВСУ

„Черноризец Храбър“.

Нивото на обсъждания дисертационен труд значително се

отличава от нивото на преобладаващата част трудове от подобен

характер и разкрива действително сериозни възможности на

авторката за самостоятелни научни изследвания и способност за

създаване на научни произведения. От работата се разкрива

значителен обем теоретични знания в областта на многобройни

клонове на правото и на други науки, естествено и в областта на

семейното право.

Всичко това ми дава основание да дам твърдо положителна

оценка на качествата на рецензирания труд и на докторантката и да

предложа на уважаемото Научното жури да присъди образователната

и научна степен „доктор” по професионално направление 3.6. Право

(Гражданско и семейно право) на Мария Петрова Петрова – докторант

на самостоятелна подготовка към Катедра Правни науки при ВСУ

„Черноризец Храбър“.

12.10. 2020 г. Изготвил становището:

проф. д-р Силви Чернев


