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жури от катедра „Правни науки”, при факултет „Юридически факултет”
на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Дисертационният труд е с обем от 172 страници, състои се от увод,
две глави – общо 166 страници и библиографска справка – 6 страници,
съдържаща 101 източника на български, руски и английски език, от които
90 са на кирилица и 11 на латиница. Съдържанието на всяка от главите е
разпределено в отделни параграфи, като в края им са направени
съответните изводи и препоръки.
Авторът на дисертационния труд е Теодор Иванов Кърчев към
катедра „Правни науки” при Юридически факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър.”

Защитата на дисертационния труд пред Научно жури ще се състои
на …..2018 г., от ……….ч. в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец
Храбър” на заседание на Научното жури. Материалите по защитата са на
разположение на интересуващите се в канцеларията на катедра „Правни
науки” към Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност и значимост на темата на изследването
Актуалността на дисертационното изследване се определя от
съвременното състояние на изследвания в дисертацията въпрос –
престъпленията против подчинеността и военната чест като част от
наказателното право на Република България. Представеният
дисертационен труд отговаря на необходимостта от решаване на
назрял проблем – научен анализ на съставите на тези престъпления.
Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от
необходимостта
да
се
усъвършенства
дейността
на
правораздавателните органи, които прилагат НК. Освен това
актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от
липсата на научни изследвания. Научните публикации към момента
по темата са малко. Монографично проблемът не е изследван. Има
само няколко статии и една монография. Последната обаче е
посветена на цялата глава от НК, а не представлява монографическо
изследване на престъпленията против подчинеността и военната
чест. По същество представеният дисертационен труд е първото
такова изследване.
2. Обект и предмет на изследването
Обектът на дисертационния труд е обобщена тематична
област – съставите престъпления от I раздел на глава ХIII от НК на
Република България, съдебната практика по тези състави и
теоретичните разпоредби по тях. Те изискват анализ и управленски
въздействия за постигане на конкретни резултати –
усъвършенстване на правната уредба и на тази основа повишаване
ефикасността
на
дейността
на
съдилищата
и
други
правораздавателни органи. Тясно свързан с този обект е и
предметът на изследването. Той включва като свои елементи
съставите на отделните престъпления – неизпълнение и отказ да се
изпълни заповед на началник, неизпълнение и отказ да се изпълни
законно искане на военнодлъжностно лице, изразяване на явно

недоволство против разпореждане или заповед на началник,
заплашване на началник или военнодлъжностно лице, изпълняващо
задължения по военна служба, съпротива или принуда по
отношение на началник или военнодлъжностно лице, изпълняващо
задължение по военната служба, насилствено действие по
отношение на началник или военнодлъжностно лице, при или по
повод изпълняване на задължение по военна служба, обида и
клевета между военнослужещи и държавни служители от МВР,
причиняване на леки телесни повреди на такива лица и нарушаване
на
уставните
правила
за
взаимоотношенията
между
военнослужещите (военно хулиганство).
3. Изследователският проблем
Изследователският проблем е свързан с несъответствието
между съществуващото състояние на законодателните решения и
съдебната практика по отношение съставите на престъпленията
против подчинеността и военната чест и поставените изисквания и
цели пред законодателството и правосъдната система след
приемането на Република България в ЕС.
4. Авторова теза
В дисертационния труд се формулира и защитава тезата, че
съставите на престъпленията против подчинеността и военната чест
могат и трябва да бъдат анализирани научно, че те разкриват
недостатъците, които следва да бъдат отстранени чрез промени в
НК. Като теза е представено становището, че съдебната практика
също трябва да се проучи критично. На тази основа се доказва, че
има резерви за усъвършенстването на научните виждания, за
подобряване на НК и повишаване ефективността на борбата с тези
престъпления.
5. Цел и задачи
Представеният дисертационен труд прави задълбочен анализ
на възгледите в научната теория и на съдебната практика, посветена
на съставите на престъпленията против подчинеността и военната
чест. Целта на дисертационния труд е търсен конкретен резултат
усвояване на европейските стандарти за правосъдие в областта на
престъпленията против подчинеността и военната чест, разкриване

на конкретните нужди от законодателни промени за тези състави на
основата на научно-обоснован анализ на съставите на тези
престъпления. Конкретните стъпки за изпълнение на така
формулираните цели и задачи са решенията в дисертационния труд.
При тяхното формулиране е получен синхрон между тяхната
последователност и съдържанието на главите на дисертационния
труд. По този начин всяка от задачите се решава в рамките на
дадена глава от дисертационното изследване. По конкретно в глава
I се решават следните задачи: направена е обща характеристика на
престъпленията против подчинеността и военната чест. Разкрива се
тезиса на тези престъпления, разглежда се тяхното възникване и
развитие, разкрито е по нататък съдържанието на понятието за
престъпленията против подчинеността и военната чест. На тази
основа после са разгледани и другите произтичащи от потребността
за цялостен анализ въпроси – родов обект, обективна страна, субект
и субективна страна и накрая са разгледани въпросите за
особеностите на тези престъпления и тяхната система. Това е
позволило да се пристъпи към наказателноправен анализ на
съставите на престъпленията против подчинеността и военната
чест.
6. Методология на изследването
При работата над дисертационния труд са използвани
различни методи присъщи за наказателното право като наука и за
изследванията в тази област на правото – общонаучни като
описание, анализ, синтез и специфични – сравнително-правен,
логико-юридически и др.
7. Ограничения на проблемния обхват
Те сa времеви – започнал съм от възникване на държавата и
правото и завършвам с нашето съвремие.
8. Практическо значение:
1. Предложенията за усъвършенстване на правната уредба
могат да повишат социалната ефективност на НК.
2. Те ще послужат за подобряване на съставите на тези
престъпления. С оглед на това следва да бъдат представени на
вниманието на законодателя.

3. Дисертационният труд ще бъде от значение за българските
съдилища и други правоприлагащи органи, за адвокати,
осъществяващи правна помощ по тези дела и за техните клиенти,
които отстояват своите права и законни интереси по такива дела.
4. Трудът е полезен за всички други държавни органи и
обществени организации, граждани и за студентите по право, на
които се предлага пълна и актуална информация по тази
проблематика.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Дисертационният труд се състои от увод, две глави,
заключение с общ обем 172 страници. Списъкът с използваната
литература обхваща 101 източника.
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
В увода е обоснован изборът на темата в контекста на
нейната актуалност и значимостта ѝ за теорията и практиката на
правораздавателните органи. Отбелязва се, че целта на
дисертационния труд е да направи научен анализ на тези състави
престъпления, да се изясни на базата на постиженията на
юридическата наука и съдебната практика и да представи
предложения за усъвършенстване на правната уредба.
Посочва се, че служебните задължения, стоящи пред
въоръжените сили и структурните звена на МВР, трябва да се
изпълняват при всякакви условия, включително и с риск за живота.
Службата в армията и МВР налага безпрекословно подчинение и
добросъвестно изпълнение на всички служебни задължения. Затова
военните престъпления са обособени в отделен вид и са

самостоятелна глава в НК. Отбелязва се в тази връзка, че
представената работа е посветена на едни от най-важните военни
престъпления – престъпленията против подчинеността и военната
чест. От състоянието на военната дисциплина зависи пряко
функционирането на въоръжените сили. Нарушенията на
дисциплината в армията и МВР подравят изпълнението на
ставащите задачи както в мирно, така и във военно време.
Актуалността на изследването се определя от това, че до момента
има много малко разработки по тези въпроси. В последните 70 г. у
нас са публикувани само отделни статии. Има само една
монография, но тя касае всички раздели на главите за военните
престъпления. Липсва монографично изследване, което да е
посветено специално на престъпленията против подчинеността и
военната чест. Публикуваната съдебна практика също не е голяма.
С оглед на изложеното, настоящият труд е предназначен да
спомогне за усъвършенстване на дейността на въоръжените сили и
МВР, и за подобряване на законодателството. Той ще представлява
интерес за органите на съдебната власт, Министерството на
отбраната, МВР, за научни работници в областта на правните науки,
студенти по право и граждани.
Глава първа се явява продължение и развитие на тезите и
целите, изложени в увода. В нея е направена обща характеристика
на престъпленията против подчинеността и военната чест.
Съдържанието е структурирано в 6 параграфа. Тя започва с кратък
преглед на историческото развитие на тези престъпления. То е
направено в параграф първи. Разгледани са възникването и
развитието на държавата и писаното право. Отбелязва се, че с
тяхната поява правните норми, регламентиращи наказателната
отговорност на военнослужещите, били отделени в самостоятелни
нормативни актове.
В кратък анализ са разгледани някои от най-важните и
характерни актове. Посочено е, че в най-развитото извършено право
на древността – римското право, наказателното право е било
обособено като самостоятелен отрасъл на правото. То обхващало
две големи групи: а) общи престъпления и б) военни престъпления.

Нормите за последните били систематизирани в 49 книга от
Дигестите на Юстиниян, която била озаглавена „За военното дело“.
В същия параграф е разгледан и въпросът за възникване и развитие
на законодателството за тези престъпления в България. Обосновава
се тезата за периодизацията на тези престъпления определя да се
използват два критерия – исторически и юридически.
Първият критерии е свързан с приемане на определени
събития, чието съществуване е безспорно и които са оказали
съществено влияние върху нашето национално развитие.
Юридическият критерии е свързан с периоди на действие на
отделни нормативни актове. На тази основа са приети следните
периоди:
Първият период военни престъпления по време на
средновековната българска държава. Той обхваща двете български
държави, съществували съответно от 681 г. до 1018 г. и от 1185 г. до
1396 г.
Вторият период е от Освобождението от турско робство до
1944 г.
Третият – от 1944 г. до 1989 г.
Четвъртият – от 1989 г. до наши дни. На основата на същите
научнообосновани критерии е направена конкретизация.
Вторият период обхваща следващите подпериоди:
а) от временното руско управление до приемането на първия
ВНЗ от 1888 г.
б) от приемане на ВНЗ от 1888 г. до 1938 г., когато е приета
Военно-наказателната наредба-закон, която е била в сила от
01.03.1938 г. и е изиграла роля на втори военно-наказателен закон.
в) от 1938 до 1944 г. – време на действие на втори ВНЗ
Третият период също може да се раздели на няколко
подпериода:
а) От 1944 до 1956 г, когато е приет първият НК след
обществено-политическите промени у нас. Приети са Първият ВНЗ
от 1949 г., НЗ от 1951 г. и НК от 1956 г.
б) От 1956 до 1968 г. – действие на НК от 1956 г.
в) От 1968 до 1989 г. – от приемането на нов НК до

промените през 1989 г.
Четвъртият период започва с промените в обществото през
1989 г. и достига до наши дни.
В следващото изложение на главата са разгледани основните
моменти характерни за отделните периоди.
Първият период касае военните престъпления и
средновековното българско наказателно право. За него съдим от
малък брой юридически паметници – Крумово законодателство,
Закон за съдене на хората, Еклогата, Земеделския закон и
Синтагмата на Матей Властар. В началото на анализа се отбелязва,
че българската държава се създава, когато у нас е прилагана
обичайно-правна система. В областта на наказателното право са
били прилагани системата на кръвната мъст, талиона и откупа. Но
са били създадени и ограничен кръг състави военни престъпления,
за които съдим от отговорите на папа Николай I.
Специално внимание е отделено на въпроса дали
военнослужещите в средновековна България са носили колективна
наказателна отговорност. Този въпрос досега не е бил обсъден.
Приема се, че колективната отговорност е била позната. В отг. 25
папа Николай I изрично предвижда, че ако някой избяга през
границата, незабавно се избиват пазачите. С оглед на това
обстоятелство се прави изводът, че е било възможно от група
войници да се търси колективна отговорност. Това е било
възможно и спрямо пазачите на границата. Може да се посочи и
трети случай – Ако всички укриват кои са организаторите и
предводителите на бунта и кой точно е участвал, може да се
приеме, че и в този случай би могло да се търси колективна
наказателна отговорност.
В параграф 2 след разглеждане на въпросите за
възникването и развитието на законодателството за тези
престъпления се разглежда понятието за тях. Изходна точка е
тезата, че те са опасни за държавата, установения ред за носене на
службата, за заповедоизпълнението и дисциплината в армията и
МВР. Отбелязано е в тази връзка, че подчинението е онова
дължимо поведение, което се изисква от военнослужещите и

служителите на МВР. Той е крайъгълен камък на военната
дисциплина, нейна сърцевина и основно ядро. Единоначалието е
едно от най-важните принципи в строителството на армията на
МВР. То е най-резултатната форма на ръководство и управление
на въоръжените сили, защото само ако подчиненият е длъжен да
изпълни заповедите на началниците, се осигурява строга
централизация, единство в действията и успешно изпълнение на
задачата. Не по-малко важно е да се обезпечи запазване авторитета
на началника. Затова действащото в момента законодателство
изисква от военнослужещите да спазват строго правилата за
военна вежливост и да изпълняват изискванията на уставите.
Застъпено е становището, че неизпълнението на заповедите,
заплахите спрямо началниците са сериозни посегателства и
отрицателно влияят на военната дисциплина. На тази основа
военното подчинение е определено като обществена връзка между
началниците и подчинените им военнослужещи и служителите в
структурните звена на МВР. Тази връзка има сложно съдържание.
Най-напред в нейното съдържание се включва задължението за
безпрекословно изпълнение на заповедите на началниците.
Приема се, че заповедоизпълнението е най-съществената част от
военната дисциплина. Друго задължение на подчинения е
свързано с обстоятелството, че той трябва да оказва съдействие на
началника за възстановяване на реда и дисциплината. Освен това
на него е забранено да изразява отрицателно отношение към
заповедите на началниците. Други основни положения, с които е
обвързано военното подчинение, са принципите на централизма и
единоначалието. Въоръжените сили трябва да се ръководят от
единен център. Начело на всяко подразделение стои командир
единоначалник. Това са основни положения за организацията и
функционирането на въоръжените сили. Затова законодателят е
предвидил наказателна отговорност за проявите, които
осъществяват съставите на чл. 372-379а НК. Изводът, който е
подчертан е, че особеностите на военната служба са оказали
непосредствено влияние както за определяне на кръга от
посегателства, обявени за военни престъпления, така и на

конструкциите на съставите.
На следващо място е отбелязано значението на новите
реалности, свързани с настъпилите обществено-икономически
промени. Тези нови реалности поставят и нови предизвикателства –
изграждане на българската армия в съответствие с натовските
стандарти, повишаване на нейните боеспособност и боеготовност,
участие в международни мисии и операции извън страната.
Направен е извод, че обособяването на тези състави престъпления
се дължи на особеностите на организацията и предназначението на
въоръжените сили и че нарушаването на тези специфични
задължения от военнослужещите е същността на разгледаните
престъпления. Отбелязано е също така, че военното престъпление е
единственият юридически факт, пораждащ наказателното
правоотношение. На базата на направения анализ е пристъпено към
изработване на дефиницията за престъпленията против
подчинеността и военната чест. Най-напред е разгледан въпросът за
определението за военно престъпление. Това е така, защото
престъпленията против подчинеността и военната чест са вид
военни престъпления. Изтъква се, че самото военно престъпление е
вид престъпление. Следователно то се отнася за такива деяния,
които отговарят на определението за престъпление, дадено в чл. 9,
ал. 1 НК. То съдържа всички елементи на легалното определение
за престъпление – деяние, обществена опасност, противоправност,
наказуемост и от субективна страна е извършено виновно. Така се
стига до следващият важен момент в изложението – влиянието на
спецификата на военната служба. Откроени са два такива фактора.
Първият представлява обстоятелството, че обществените
отношения възникват и се развиват във връзка с организацията и
функционирането на въоръжените сили. Те са свързани с реда за
носене на службата. Това са обществени отношения, които
възникват и се развиват във връзка с изпълнението на установения
ред за носене на военната служба. Вторият фактор е специалният
субект, който може да е извършител на тези посегателства – това са
лицата, посочени в чл. 371 НК. Специално внимание е отделено на
становищата в научната литература. Изходна точка на този анализ

са общоприетите положения в науката за наказателното право.
Затова най-напред е разгледана обществената опасност на военните
престъпления. Отбелязва се, че те се изразяват в увреждане или
застрашаване с увреждане на военната сигурност на българската
държава. Последната е състояние на военно-политическата и
стратегическата обстановка, при която за държавата не съществува
заплаха или ако е налице военна заплаха, тя трябва да може
успешно да бъде неутрализирана. Престъпното засягане на
военната сигурност се опосредява от засягане на бойната готовност
на въоръжените сили. Бойната готовност се определя от
боеспособността на въоръжените сили, правилно разбиране от
щабовете на поставените задачи, своевременна подготовка за
предстоящите действия и предвиждане на възникващите изменения
в обстановката. Изтъква се, че боеспособността на въоръжените
сили е определящ елемент на тяхната бойна готовност и че тя се
изразява в способността им да водят бойни действия и да
изпълняват бойни задачи.
По-нататък се разглежда значението на някои условия, които
съществуват обективно и влияят върху обществената опасност на
военните престъпления. Това са времето, мястото и други такива
условия. Извършването на тези престъпления във военно време,
бойна обстановка или при участие в операция или мисия извън
страната, или във връзка с бойни действия значително повишава
тяхната обществена опасност.
Следващ елемент от понятието военно престъпление е
свързан с въпроса кой може да бъде извършител на тези
престъпления. Посочено е, че такъв може да бъде само лице,
имащо специално качество. Субект могат да бъдат само лицатаучастници в обществените отношения, които възникват и се
развиват във връзка с организирането и функционирането на
въоръжените сили и МВР.
На следващо място е разгледан въпросът за субективната
страна на тези престъпления. Човешката дейност винаги е единство
от вътрешни, психични преживявания и външно обективно
въздействие върху действителността. Следователно военните

престъпления имат своя вътрешна страна. Тя включва вината и
други субективни елементи, които не са включени в състава, но
имат значение за индивидуализацията на наказанието. Посочено е,
че повече от военните престъпления са умишлени, но има и деяния,
които са извършени по непредпазливост. Това е така, защото
законодателят е отчел значението на бързината, добросъвестността
и внимателността при изпълнение на военните задължения. На
основата на направения анализ са формулирани определения за
военни престъпления и престъпления против подчинеността и
военната чест.
В следващия параграф са разгледани родовият обект и
обективната страна. Посочва се, че специфичният родов обект на
посегателството са обществените отношения, свързани с отбраната
и въоръжените сили. Това са обществени отношения, свързани с
организацията и функционирането на армията и други военизирани
формирования – сега само НСО, а при определени условия и
обществените отношения, свързани с изпълнение от МВР на
служебните задължения стоящи пред това ведомство. Отчетена е
необходимост от разкриване съдържанието на общественото
отношение. Отбелязва се, че те са връзки между хората и форми на
развитие на обществената дейност между членовете на обществото.
Разкрита е тяхната структура – субект, обект, правно
регламентирана дейност (поведение на страните).
Предмет на отношенията родов обект на военните
престъпления е системата от дейности, осигуряващи отбраната на
страната, спазване на правовия ред и обществена опасност.
Въоръжените сили са военната мощ на страната и трябва да
защитават суверенитета на българската държава. Важна част от
военната мощ на българската държава е бойната мощ на нейните
въоръжени сили. Последната е съвкупност от материални и
духовни фактори, определящи състоянието на войските и тяхната
способност да изпълняват бойни задачи. Следователно главна
особеност на видовете връзки между участниците в тези
обществени отношения е, че те са отношения на субординация, т.е.
на власт и подчинение. Направен е и изводът, че разгледаните

обществени отношения имат военно-служебен характер и са вид
държавна дейност.
Друга характерна особеност на престъпленията против
подчинеността и военната чест от обективна страна е, че те
показват разнообразие от гледна точка на въздействие върху
непосредствения обект.
Друга особеност на тези престъпления е, че при тях липсват
привилегировани състави (поради високата степен на обществена
опасност) и че от обективна страна те се разделят на такива
извършени в мирно и военно време или в бойна обстановка или при
участие в мисия или операция извън страната.
На следващо място е разгледан въпросът за възможния
субект. Последователно са разгледани хипотезите уредени в НК.
Предпоследният
параграф
на
главата
разглежда
обстоятелствата, изключващи обществената опасност, вината и
наказуемостта. Такива особености се наблюдават най-напред при
неизбежната отбрана. Докато за обикновените граждани
неизбежната отбрана е само възможност и предоставено право, то
за военнослужещите и служителите на МВР неизбежната отбрана е
и правно установено задължение. Когато се извършва или има
опасност от непосредствено извършване на нападение на
военнослужещите и служителите на МВР са правно задължени да
го отблъснат и обезпечат спазването на обществения ред и
обезпечаване на условията за нормален живот на гражданите.
Друг институт на наказателното право, който разкрива
особености, е изпълнение на неправомерна служебна заповед,
дадена по съответния ред, която не налага очевидно престъпление.
Направена е кратка характеристика на института. Разгледани са
схващанията на различните автори за неговата същност. Изтъква
се, че военнослужещият не може да прави преценка на заповедта.
Недопустимо е да я обсъжда, да преценява ползата или вредата от
тях. Разгледан е и специфичният въпрос за наказателната
отговорност на началника, дал противоправната заповед. При
положение, че се изпълнява неправомерна заповед, която не налага
очевидно престъпление, трябва да се има предвид, че деянието на

подчинения е обществено опасно, но не е виновно. Срещу такова
деяние е допустима неизбежна отбрана, като следва да се направи
преценка за съответствието на защитата с характера и опасността
на нападението. Разгледана е и хипотезата на нападение на
подчинен спрямо началник.
В следващия абзац е направено обобщение – ако деянието на
началника не налага очевидно престъпление, това деяние няма да е
престъпление за подчинения военнослужещ. Началникът, отдал
заповед, ще отговаря като посредствен извършител, използвайки
подчинения военнослужещ като оръдие. Ако неправомерната
заповед налага очевидно престъпление, началникът ще отговаря
като акцесоарен съучастник, а подчиненият като извършител.
Следващият въпрос, свързан с тази проблематика, е принудата към
подчинение във въоръжените сили. Посочени са характерните
признаци на принудата.
Направени са съпоставки между принудата към подчинение и
неизбежна отбрана и крайна необходимост.
Последният параграф на главата разглежда другите
особености на престъпленията против подчинеността и военната
чест и въпроса за системата на тези престъпления. От практическа и
теоретична гледна точка е направено разграничение между
престъпленията против подчинеността и военната чест и
дисциплинарна простъпка. За това разграничаване се използват два
критерия – степента на обществена опасност на деянието
(неюридически, материален критерий) и характерът на
противоправността (юридически критерий).
В края на параграфа е изложена системата на престъпленията
против подчинеността и военната чест.
Този анализ е фундаментът, който позволява да се пристъпи
към наказателноправен анализ на отделните състави на тези
престъпления. По този въпрос са посветени в Глава 2.
Първият параграф на глава втора е посветен на въпроса за
изясняване понятието за военно подчинение и войнска чест.
Посочена е легалната дефиниция на ЗОВС за въоръжени сили.
Изтъква се, че за гарантираните териториална цялост и

суверенитета на държавата, за гарантиране спазване обществения
ред и спокойствие, правата и свободите на гражданите, изпълнение
на задачите, произтичащи от членството ни в НАТО, е наложило
създаване и поддържане нашите въоръжени сили и органите на
МВР. На следващо място са разгледани елементите, които са
включени в съдържанието на понятието за военно подчинение.
Първото е задължението за безусловно изпълнение на заповедта на
началника. То е най-съществената част от съдържанието на
военната дисциплина. Друга част е от съдържанието на
задълженията на подчинения да не обсъжда заповедта, да не
изразява отрицателни оценка за отдадената заповед или
недоволство по отношение на тази заповед. На следващо място
подчиненият е длъжен да уважава самия началник, други
военнослужещи, да не накърнява честта и достойнството им. В
следващият параграф 2 е направен конкретен наказателноправен
анализ на съставите на престъпленията против подчинеността и
военната чест в мирно време. Последователно са разгледани всички
състави от раздела.
Първият състав – чл. 372 НК. Непосредствен обект на това
престъпление са обществените отношения на подчиненост. Те се
характеризират с право на началника да отдава заповеди на
подчинените и с установеното от закона задължение на последните
да ги изпълняват. Разгледан е спорът в литературата дали в чл. 372
НК имаме два състава или две форми на изпълнителното деяние.
Тъй като имаме особености от обективна страна – изпълнителното
деяние се осъществява в две разновидности с неизпълнение или
отказ да се изпълни заповед на началник, е изказано подкрепа за
второто становище. На следващо място при изясняване обективната
страна на съставите е разгледано понятието заповед. Разгледани са
условията, на които трябва да отговаря едно нареждане, за да е
заповед.
Първата форма на изпълнителното деяние на състава може да
се осъществи с действие или бездействие.
Втората форма на изпълнително деяние на този състав се
осъществява с действие. Това може да стане и с ясно разбираеми

тестове и мимики. На следващо място е разгледан въпросът дали
при отказ да се изпълни заповед е възможен опит. Направена е и
съпоставка на отказ да се изпълни заповед с отказ да се изпълни
задължения по военна служба по чл. 385 НК.
За субекта на това престъпление е отбелязано важното
условие, че той трябва да е подчинен на отдаващия заповедта. От
субективна страна престъплението може да се извърши само при
пряк умисъл, престъплението е формално.
Нужно внимание е отделено и на квалифицираните състави.
Първото квалифициращо обстоятелство е група лица. Това е проява
на престъпна съвместна дейност. Предлага се понятието да се
замени с термина „две или повече лица“, за които има легална
дефиниция в чл. 93, т. 12 НК.
Следващо квалифициращо обстоятелство е свързано с
обективната страна на престъплението и по-конкретно с мястото на
извършването му – пред строя. Разгледан е и въпроса за промени в
разпоредбите. След направения анализ на възможностите варианти
се предлага терминът „пред строя“ да се замени с „ в присъствие на
друго военно лице или друг държавен служител в структурните
звена на МВР“.
Демонстративният начин е третото квалифициращо
обстоятелство. От субективна страна деецът съзнава начина. За
извършване на деянието не е необходимо да присъствуват други
лица.
Още по-тежко наказуем е състава на ал. З на чл. 372 НК. Той
обхваща деянията, които са особено тежък случай. За него има
легална дефиниция в чл. 93, т. 8 НК. Преценката е конкретна за
всеки случай.
Следващата втора точка от параграфа е посветена на състава
на чл. 373 НК. Това е самостоятелно престъпление.
Исканията трябва да се отнасят към лицата от същото
ведомство, защото само тогава двете лица са страни на едно и също
обществено отношение. Предложено е изменение на състава като се
предвиди, че за извършването на престъплението ще е необходимо
настъпване на обществено опасни последици. Тези военнослужещи

най-често са най-ниско в йерархията – постови, дневални.
Въвеждането на такива последици ще спомогне ясно да се
разграничат престъпленията от непрестъпното поведение. Такива
последици биха били разстройване и прекъсване на служебната
дейност, настъпване на материални вреди. Предлага се също по
отношение на чл. 373 НК, да отпадне на-тежко наказуемия състав за
особено тежки последици, каквито на практика не могат да
настъпят. Предлага се също разнообразяване вида на наказанията и
замяна на термина „военно длъжностно лице“ с термина
„длъжностно лице“ – първото от двете предложения – за да се
направи индивидуализацията на наказанията по-ефективна, а
второто с оглед обстоятелството, че служителите на МВР вече са
довоенизирани.
Следващият състав е разгледан в точка три – изразяване на
явно недоволство против разпореждане или заповед на началник чл.
374 НК. Непосредствен обект на това престъпление са
обществените отношения на подчиненост. От обективна страна
престъплението се извършва чрез изразяване на явно недоволство
по отношение на заповед или разпореждане на началник.
Престъплението е формално. По този въпрос в литературата са
изказани различни становища. Те са обсъдени. Тъй като в състава
не е предвидено настъпването на някаква обективно отрицателно
изменение в действителността с направен извод, че престъплението
е формално. Субект може да бъде всяко лице посочено в чл. 371 НК
– достатъчно е извършителят да е подчинен на отдаващия
заповедта. Относно субективната страна са представени мненията в
литературата. Представени са мненията на различните автори. С
оглед на обстоятелството, че престъплението е формално и че
недоволството като оценъчна дейност може да се извърши и само
умишлено, е направен изводът, че косвен умисъл е невъзможен.
Подробно е разгледан въпросът за санкциите. В момента
санкционната система е неразвита и схематична. Има само едно
предвидено наказание – „Лишаване от свобода“. Предлага се
въвеждането на наказание без лишаване от свобода. Също не е
правилно, че в действащия НК не са предвидени квалифициращи

състави по чл. 374 НК. От подобен характер е и съображението, че
извършителят на престъплението по чл. 373 във връзка с чл. 372 НК
може да бъде наказан с лишаване от свобода от 3 до 10 г., а при
същата хипотеза – при настъпването на особено тежки последици
на дееца ще може да се наложи пак „лишаване от свобода“ до една
година.
Следващата точка от параграфа разглежда следващите три
състава – този на чл. 375, чл. 376 и чл. 377 НК. Непосредственият
обект на тези престъпления е комплексен. Най-напред тук се
включват обществените отношения, обезпечаващи подчинеността.
Съставите на чл. 375, чл. 376 НК имат за втори подобект
обществени отношения, свързани с формирането и свободното
изразяване на волята на човека, а съставите на чл. 377 НК имат за
втори
подобект
обществените
отношения,
осигуряващи
неприкосновеността на човешкото здраве и физическата цялост на
личността на началника или военно длъжностно лице.
Следователно това са престъпления с комплексен обект.
Изпълнителното деяние на състава по чл. 375 е действие. Целта му
е да се предизвиква страх у заплашвания, без да е необходимо
самото заплашване да е предизвикало такъв основателен страх.
Началникът може да е временен или постоянен, няма значение
какво звание има, дали е такъв по длъжност или по звание.
Относно субекта на това престъпление следва да се отбележи, че
такъв може да бъде подчинен (когато пострадалият е началник). За
субективната страна на това престъпление трябва да се отбележи,
че деянието е израз на намерението на дееца да сплаши началника
(военнодлъжностното лице). Тъй като това нападение също се
съзнава от дееца, то умисълът може да бъде само пряк.
По отношение на видовете и размера на наказанията е
направено предложение, подобно на предложенията ми за
предходните състави от този раздел. Желателно е да се предвидят и
други видове наказания – глоба, пробация, обществено порицание.
При определяне техния размер трябва да се отчете степента на
обществена опасност на това престъпление, опита на други
държави (най-вече на държавите на членки на НАТО), какъв е

размерът на досегашното единствено наказание „Лишаване от
свобода“. Наказанието „лишаване от свобода“ е и би трябвало да
остане основна санкция.
Заплахата по чл. 375 НК е разграничена от състава на чл. 377
НК.
В следващата разпоредба от НК – чл. 376, има два състава –
съпротива на началник или военно длъжностно лице (ал. 1) и
принуда на такова лице към нарушение на неговите задължения
(ал. 2). Те оказват отрицателно въздействие върху служебната
дейност на началника или военно длъжностните лица, могат да
осуетят изпълнението на задачите на тези лица. Друго съображение
за инкриминиране на тези деяния е тяхното силно отрицателно
влияние върху авторитета на началника или военно длъжностното
лице, изпълняващо задължения по военната служба. Непосредствен
обект на тези престъпления са обществени отношения осигуряващи
спазването на подчинеността във въоръжените сили и структурните
звена в MBР. Но при извършването им винаги се оказва
въздействие върху личността на началника (военнодлъжностните
лица).
Изпълнителното деяние е определено в НК като „съпротива
по отношение на началника или военно длъжностното лице,
изпълняващо задължения по военната служба“. Направена е
съпоставка между обективна страна на това престъпление и
обективна страна на противозаконното пречене на органите на
властта при изпълнение на службата му по чл. 270 НК.
Принудата като военно престъпление е уредена в ал. 2 на чл.
376 НК. Тя има същия непосредствен обект като принудата. Това е
специален състав спрямо общия състав на принудата по чл. 143 НК.
От обективната страна изпълнителното деяние се изразява с
противоправно мотивиране. Заставянето на пострадалия да
извърши такова поведение, което той не желае, става чрез
въздействие върху психиката на жертвата, което може да вземе
различни форми. При използване на сила деецът упражнява пряко
физическо въздействие – блъскане, държане, дърпане. В

изложението са използвани и анализите от най-новия труд на Р.
Марков за принудата „Принудата и новия чл. 16а НК“.
Разгледани са видовете принуда vis compulsiva и vis absoluta и
е изказана подкрепа на предложенията на Р. Марков за промени в
НК. Субект на съпротивата или принудата срещу началник
(военнодлъжностно лице) може да бъде само подчинен или
служител, който служи в същото ведомство. Относно субективната
страна на тези престъпления може да се коментира, че могат да
бъдат извършени само с пряк умисъл. Това е така защото деецът
има определена цел – да попречи на служебната дейност на
пострадалия или да го принуди да наруши служебните си
задължения. Деецът съзнава, че пострадалото лице е негов началник
или военно длъжностно лице, съзнава обществено опасния характер
на извършеното и иска да извърши престъплението.
В ал. 3 чл. 376 НК има три по-тежко наказуеми състава.
Първият е ако принудата е извършена с оръжие. В момента това
квалифициращо обстоятелство е отнесено от законодателя само до
съпротивата и принудата. Прието е, че това показва подценяване на
обществената опасност на някои други престъпления от този
раздел. Всеки военнослужещ или служител от МВР има оръжие. Не
е логично тази достъпност на оръжието да не се отчита.
Предложено е такива квалифициращи състави с по-тежка санкция
при употреба на оръжие за съставите на чл. 377 и чл. 375 НК.
Следващо квалифициращо обстоятелство е група лица. И за
него е направено предложение терминът да бъде заменен с „две или
повече лица“, каквото предложение е направено за предходните
състави.
Третото квалифициращо обстоятелство е когато случаят е
особено тежък. За него има Легална дефиниция в чл. 93 НК.
Насилственото действие е най-тежкото престъпление в
раздела. То сериозно засяга дисциплината в армията и органите на
МВР. Престъплението пряко нарушава едно от най-важните
изисквания на служебната дисциплина, а едновременно с това
засяга личността на началника (военнодлъжностното лице). Ето
защо тези престъпления оказват най-силно отрицателно

въздействие върху боеготовността и боеспособността на даденото
подразделение. То може да доведе до понижаване и дори
мотивиране на командирската взискателност и до пълен срив в
служебната работа. Непосредственият обект на това престъпление
са най-напред общественото отношение на подчиненост. Основните
задължения на всички военнослужещи и държавни служители в
МВР е да изпълняват добросъвестно и точно дадените заповеди и
разпореждания и никога да не извършват прояви, с които се засяга
здравето и физическата неприкосновеност на началника
(военнодлъжностното лице). Освен това в непосредствения обект се
включват
и
обществените
отношения,
обезпечаващи
неприкосновеността на човешкото здраве и физическата цялост на
началника
(военнодлъжностното
лице).
Следователно
непосредственият обект на това престъпление е комплексен. Това
престъпление може да се извърши, когато пострадалият
осъществява служебните си задължения и има правна връзка между
деянието и служебната дейност на пострадалия. Действащата
редакция на състава свързва посегателството със служебната
дейност не само на началника, но и на военно длъжностното лице.
От обективна страна престъплението се осъществява чрез
извършване
на
насилствено
действие.
Следователно
изпълнителното деяние не включва бездействието. Това са прояви
на физическо насилие – удари, блъскане, отвличане, причиняване на
всякакви видове телесни повреди. На следващо място са разгледани
споровете в литературата относно вида на престъплението.
Отбелязва се обстоятелството, че за квалификация на деянието няма
значение
какво
е
било
поведението
на
началника
(военнодлъжностното лице). Ако те са предизвикали пострадалия с
обида, клевета или с друго тежко противозаконно действие, това ще
се вземе предвид при определяне на наказанието. Съставът на чл.
377 НК няма да намери приложение в случаите на неизбежна
отбрана. Ако подчиненият действа в условията на неизбежна
отбрана, то неговото поведение ще бъде правомерно. Ако обаче се
превишат необходимите предели, деянието му става противоправно
и ако е извършено насилствено действие, ще бъде осъществен

състава на чл. 377 НК. Освен това в работата се отбелязва, че
действащата редакция на чл. 377 НК няма квалифицирани състави,
които да определят по-тежка наказателна отговорност за такива
типични хипотези като извършителя на престъпления от две или
повече лица, и др. предвидени за предходните престъпления.
Субект може да бъде всеки подчинен посочен в чл. 371 НК ако е
служител в същото ведомство и е страна в съответното обществено
отношение в рамките на което изпълнява служебните си
задължения. Тъй като това е военно престъпление, а не
престъпление против личността, е възможно да има продължавано
престъпление, ако са налице други предпоставки предвидени в чл.
26 НК. В този смисъл е и константната съдебна практика – р. 16173-ВК. Относно субективната страна на престъплението също е
взето аргументирано становище. Разгледани са различните мнения
по този въпрос. Разгледани са и спорните въпроси за приложенията
на правилата за съвкупностите от престъпления. Направено е
подробно изложение на становищата, като се излагат аргументи и
се обсъждат детайлно разгледаните хипотези. На следващо място е
направен анализ на квалифицираните състави. С оглед на този
анализ са направени предложения за изменение на състава.
Предлага се въвеждането на други квалифициращи обстоятелства, а
в тази връзка обогатяване на листата на наказанията.
Следващият параграф от разработката е посветен на обидата и
клеветата като военно престъпление. Те са обхванати от състава на
чл. 378 НК. Това е първото престъпление от втората подгрупа
престъпления, включени в системата на престъпления от раздела.
Военнослужещите и държавни служители от МВР също са членове
на обществото и също са обвързани от правилата на морала.
Неизменна част от тези правила и норми се явява задължението за
зачитане честта и достойнство на всеки гражданин. Съблюдаването
на тези правил от военнослужещите и служители от МВР е дори
тяхното уставно задължение. Взаимното уважение и зачитане на
личното достойнство са в основата на военното подчинение.
Спазването на тези изисквания създава условия за изграждане на
служебното другарство. Всички военнослужещи (служители от

МВР) са длъжни да уважават началниците и по-старшите, строго да
спазват правилата на служебната вежливост. Очевидно е, че такива
деяния като обидата и клеветата влияят отрицателно на служебната
дисциплина.
Непосредствен обект на тези престъпления са обществени
отношения, обезпечаващи спазването на правилата на войнската
чест и вежливост, а също и обществени отношения, обезпечаващи
съблюдаването на достойнството на военнослужещия (служител от
МВР) при или по повод изпълнение на служебните им задължения –
при обидата, а при клеветата – неговото добро име в обществото.
Тези обществени отношения се характеризират с особен предмет –
различните аспекти на честта и достойнството и доброто име като
лични, неотчуждими морални блага на военнослужещия (служител
в МВР). Честта се свързва с положителната обществена оценка за
личността, а достойнството – със самооценката на човека за
собствената му обществена значимост. Обидата като военно
престъпление е проява, която засяга обществени отношения, които
осигуряват неприкосновеност на личното чувство за достойнство.
При клеветата непосредствен обект са обществените отношения,
осигуряващи неприкосновеност на доброто име на военнослужещия
(служителя в МВР) в обществото.
Обективната страна на тези престъпления е изяснена на
базата на анализа на общите състави на обидата и клеветата като
престъпление против личността. Обидата е определена в чл. 146
НК. Пострадалият може да е военнослужещ, който да е в състояние
да възприема в момента на извършване на престъплението
обидните изрази или действия, и да е способен в този момент да
формира съзнание и чувство за лична чест и достойнство. Ако той
не знае езика, на който се отправя обидата, или в този момент се
намира в безсъзнание, не може да бъде пострадал. Тъй като
служителите трябва да са физически здрави, навършили определена
възраст, то не могат да са извършители непълнолетните, болните,
които страдат от физически недостатъци – глухота, слепота или
невменяемите.
Изпълнителното деяние има две форми – каже или извърши,

т.е. може да се осъществи с думи или действия, с които деецът
изразява отрицателна оценка за личното достойнство на обидения.
Обидните изрази се изразяват устно в присъствието на лицето, към
което са отправени или се използва някакво средство – телефон,
писмо. Унизителният характер на казаното или извършеното от
дееца се преценява на базата на основата на приетите в обществото
морални норми. Освен чрез съобщителни средства, изпълнителното
деяние може да се осъществи и по време на радиопредаване,
телевизионно предаване, кинопродукция, видео мрежата,
телеграма, телекс, писмо, факс или чрез печата. При обидата чрез
действия деецът извършва нещо унизително за честта и
достойнството на пострадалия – обидни жестове, заплюване,
обидни изображения, непристойни действия. Обидата не може да се
извърши чрез бездействие. Престъплението е резултатно –
довършено е, когато пострадалият възприеме по някакъв начин
(чуе, види, прочете) унизителните думи или действия. Ако между
отправянето им и тяхното възприемане има интервал, е възможен и
опит и доброволен отказ.
Изпълнителното деяние на клеветата също има две форми –
разгласяване на неистинско позорно обстоятелство или
приписването му на неизвършено престъпление. Тези форми на
изпълнителното деяние могат да се осъществят устно или писмено,
да се използват различни технически средства. Позорното
обстоятелство е твърдение за съществуването на определен факт,
свързан от дееца с личността на пострадалия, който е от естество да
накърни неговото добро име в обществото. То може да се отнася до
миналото или настоящото поведение на жертвата, укоримо е от
гледна точка на господстващия морал. Може да се касае до личния
живот на пострадалия или професионална дейност-изневяра,
тормоз на близки, пиянство, че работи немарливо, че отсъства от
работа. При друга форма и действие, деецът твърди пред трето
лице, че пострадалият е извършил някакво конкретно
престъпление, което той в действителност не е извършил.
Престъплението е деяние, което винаги характеризира отрицателно
пострадалия – например че е извършил кражба, палеж и т.н. Не е

необходимо деецът да сочи точната квалификация на деянието,
нито да уточнява мястото и датата на извършването му.
Следователно няма да има клевета, ако позорните обстоятелства са
истина или приписаното престъпление действително е извършено.
Не е необходимо присъствието на оклеветения, ако твърденията са
достигнали до трето лице. Клевета е също резултатно престъпление
– довършено е, когато третото лице узнае твърдението. Не е
необходимо обаче адресатът да е повярвал или да настъпят други
последици. Извършител на тези престъпления може да бъде всеки
субект на военно престъпление. Достатъчно е да е на служба в
същото ведомство, в което служи пострадалият – т.е. двамата да са
страна в обществено отношение, което обезпечава изпълнението на
военната служба (службата в МВР). Само тогава могат да се
накърнят изискванията за спазване правилата на вежливостта и
съблюдаване военната чест и достойнство на служителя като
служебни, уставни задължения. Тези престъпления са умишлени.
На следващо място, с оглед на цялостно изясняване на тези
престъпления, са направени съпоставки с някои сходни състави.
Клеветата като военно престъпление, чиято форма и действие се
изразява в приписване, като престъплението е съпоставено с
набедяването по чл. 286 НК. В тази връзка са посочени приликите и
разликите между военната клевета и лъжесвидетелствуването,
изразило се в казване на неистински позор, обстоятелство или
военно приписване на престъпленията. Освен това е направен
паралел между военна клевета и изразяване на чужда тайна по чл.
143 НК, като също са очертани сходните черти и разлики.
Направени са съпоставки помежду си самите те, като военни
престъпления, тоест направен е паралел между обидата и клеветата
като престъпления, регламентирани в чл. 378 НК. Обидата и
клеветата като военно престъпление са съпоставени със
съответните им престъпления против личността.
Освен това е направен анализ на квалифицираните състави. С
оглед субекта, особеностите на един от елементите на обекта и
особеност от обективна страна са групирани квалифицираните
състави – ако деецът е подчинен или пък извършено от началник

спрямо подчинен, ако военната обида или военната клевета са
извършени спрямо военно длъжностно лице при или по повод на
службата му или от военно длъжностно лице при или по повод
изпълнение на задължение по военната служба и обидата,
извършена в отсъствието на началника (задочната обида по чл. 378
ал. 3 НК). Аргументирано се отстоява мнението, че последната
трябва да се запази като състав.
В следващият абзац е разгледан въпросът за промени в
състава. Предлага се да се използват някой квалифициращи
обстоятелства от съставите на тези престъпления против личността
– неправомерно настъпване на тежки последици или ако
престъплението е извършено в присъствие на други лица.
Следващата точка от съдържанието касае леките телесни
повреди като военно престъпление по чл. 379 НК. Те представляват
нарушения на воинската и служебната дисциплина. В последните
десетилетия се усложняват начините на воденето на бойните
действия, целенасочено се формират морално-боеви и
психологически качества у войните и служителите от МВР, за да
понасят най-суровите изпитания воинския труд и службата в МВР.
В такива условия едно от основните изисквания към тях е да
уважават колегите си. Тези деяния влияят отрицателно на
боеспособността и боеготовността на въоръжените сили и на
професионалната дейност, която се извършва в МВР.
Непосредственият обект на тези престъпления е комплексен. В него
са включени обществени отношения, обезпечаващи спазването на
служебната дисциплина, подчинеността и чинопочитанието. На
второ място тук се включват и обществените отношения,
осигуряващи неприкосновеност на човешкото здраве и физическата
цялост на личността.
От обективна страна съставът визира причиняване на лека
телесна повреда на лице, посочено в чл. 371 НК. Леката телесна
повреда може да бъде с разстройство и без разстройство на
здравето. Изпълнителното деяние може да бъде осъществено както
с действие, така и с бездействие. Престъплението е резултатно.
Степента на засягане здравето на пострадалия се преценява към

момента на настъпване на увреждането. Субект може да бъде всеки
субект на военно престъпление, който е страна по съответното
обществено отношение, свързано с военната служба или с
държавната служба в МВР. Престъплението е умишлено. Деецът
има формирано отношение към визираната от закона степен на
увреждане на здравето. За разлика от леките телесни повреди като
престъпление против личността, при леките телесни повреди като
престъпление няма възможност за прилагане института на
реторсията. Престъплението е субсидиарно. Деянието ще бъде
престъпление по чл. 379 НК, ако извършеното не представлява потежко престъпление. Специално внимание е определено и на
въпроса за разграничение между телесни повреди като военно
престъпление от тези, които са престъпление против личността.
Разгледани са конкретни хипотези. Това е било необходимо,
защото предпоставките, предвидени в НК за прилагане на състава,
изискват конкретизация и точен анализ. Квалификацията зависи от
характера на причинените телесни повреди, от това дали
извършителят и пострадалият имат длъжностно качество, а също и
от размера на санкциите. Отчетено е и обстоятелството, че съставът
на чл. 379 НК е специален спрямо общите състави на леките
телесни повреди като престъпление против личността. Разгледани
са и хипотезите на квалифицираните състави на това военно
престъпление. При тяхното разглеждане е направено предложение
НК да се измени и да се използва само единия от изразите „при или
по повод службата или функцията“ и „при или по повод
задълженията по военна служба“. Освен това е направено
аргументирано предложение да се въведе ново квалифициращо
обстоятелство – системното причиняване на леки телесни повреди.
Направено е и друго предложение – да се допълни санкционната
система на този състав с наказания без лишаване от свобода. Също
с оглед подобряване на законодателството е поставен въпросът
дали е необходимо в съставите на последните няколко разглеждани
престъпления да се въведат квалифицирани състави на специален и
опасен рецидив. Обсъдени са хипотезите с оглед спецификата на
престъпленията от раздела. Предлага се също така въвеждане на

нови наказания без лишаване от свобода. Все с оглед подобряване
на НК се предлага въвеждане на по-тежко наказуеми състави за
престъпленията по чл. 378, чл. 379 и чл. 379а, ако са извършени във
военно време, бойна обстановка или при участие в мисия или
операция извън страната, като се допълни чл. 396.
Последният по поредност, но не и по значение е съставът на
военно хулиганство – чл. 379а НК. Добросъвестно са разгледани
споровете дали служителите на МВР могат да бъдат извършители
на това престъпление. Изложени са съображения предвид
действащата редакция, а после е направено предложение за
изменение на състава. Непосредствения обект на това престъпление
е комплексен. Той включва и обществени отношения, осигуряващи
спазването
на
уставните
взаимоотношения
между
военнослужещите, а също и честта на военнослужещия или
неприкосновеността на неговото здраве и физическа цялост. Това
престъпление е субсидиарно – например по отношение на
насилственото действие по чл.377 НК. Разгледана е и причината на
ВКС, съгласно която защитата на двата подобекта е поставена в
зависимост от едновременно и комулативно посегателство върху
тях.
Разликата между двете форми изпълнителни деяния е в
характера на извършеното действие (действия). Насилственото
действие е свързано пряко с упражняване на физическа сила. Тези
действия причиняват болка или други някакви преживявания,
ограничаване свободния избор на поведение. Чрез насилствената
дейност престъплението по чл. 379а НК не може да се извърши
подчинен спрямо началник или военно длъжностно лице, защото е
извършено по-тежко наказуемо престъпление – чл. 377 НК. Ако
признакът системност не е осъществен, деянието ще се
квалифицира по чл. 379а НК. Третият случай ще квалифицира
деянието като престъпление по чл. 387 НК, което е по-тежко
наказуемо.
Втората форма изпълнително деяние е непристойно действие.
То засяга нравствената неприкосновеност на военнослужещия,
неговото достойнство. Това действие се изразява в изказване на

обиди, извършване унизителни жестове, изразяване на цинизми или
упрекващи пострадалия разпореждания. При системно извършване
на непристойни действия от началник срещу подчинен,
отговорността ще бъде по чл. 387 ал. 2 НК. Нарушаването на
войсковия ред трябва да е грубо. То ще е такова, когато по своя
характер засягането на обществените отношения е съществено,
значително, да има по-голяма степен на обществена опасност.
Субектът може да бъде всеки военнослужещ. Уточнява се, че
началникът може да извърши това престъпление спрямо своя
подчинен ако той не е военно длъжностно лице и чрез двете форми
на изпълнителното деяние, но най-много в два самостоятелни
случая.
При третия случай възниква системност между извършените
деяния и престъплението ще се квалифицира по чл. 387 ал. 2 НК.
Разграничаването на трите състава чл. 377, чл. 379 и чл. 387 ал. 2
НК става на основата на особеното качество на субекта – системно
извършено деяние от началник спрямо подчинен, второ – обекта на
защита – ако деянието е насилствено извършено по отношение на
началника или военно длъжностното лице, при или по повод
изпълнение на задължение по военната служба и трето –
насилствено и непристойно действие. Военното хулиганство има
специален субект – военнослужещ и засяга войсковия ред и честта
и достойнството на друг военнослужещ.
От субективна страна престъплението може да се извърши
само с пряк умисъл. Отбелязано е специално противоречието по
този въпрос между различните решения на ВКС. Изложени са
аргументи в подкрепа на приетото становище. С оглед
констатираните противоречиви становища, е формулирана нова
редакция на състава.
На следващо място специално внимание е отделено на
въпроса за правилната квалификация на някои случаи с оглед на
субсидиарния характер на военното хулиганство. Подчертава се, че
нарушаването на уставните правила на взаимоотношенията между
военнослужещите (чл. 379а НК) изключва приложението на полеко наказуемите престъпления против личността. Съвкупността

между тях е невъзможна.
Следващият параграф от главата разглежда престъпленията
против подчинеността и военната чест, когато са извършени във
военно време, бойна обстановка или участие в мисия или операция
извън страната.
При общата характеристика на тези състави се изтъква, че
обособяването на тези престъпления в самостоятелен раздел е
важно законодателно постижение. Решението е оценено
положително. Отбелязано е също, че действащият НК е дал попълноценна защита на обществените отношения в сравнение
отменения кодекс, защото има уредени нови състави. Отбелязва се
още, че военните престъпления, извършени във военно време, са
изключително вредни и опасни. В случаите на тежки социални
катаклизми пред държавата и обществото стоят изискванията за
максимална мобилизация. Военните престъпления, извършени в
такива условия, имат най-голяма степен на обществена опасност.
Отбелязва се също, че мерките от наказателноправен характер са
само част от комплекса мерки, взети и насочени към успешно
преодоляване на трудностите. Направен е изводът, че режимът,
който се прилага при война и други подобни условия, е особен
правен режим за действия на държавата в изключителни
обстоятелства. Непосредственият обект на военните престъпления
по този VI раздел на глава XIII са обществени отношения, които
възникват и се развиват във военно време, бойна обстановка или
участие в мисия или операция извън страната.
Във военно време с обективната страна на тези престъпления
е отбелязано, че нейните особености са наложили въпрос
престъпленията да се обособят в две групи – същински и
несъщински. Характерно за несъщинските военни престъпления е,
че те могат да бъдат извършени и в мирно време. Но ако са
извършени при въпросните условия – военно време, бойна
обстановка или участие в мисия или операция извън страната, те
придобиват още по-голяма обществена опасност. Направен е
изводът, че те са всъщност квалифицирани състави на военните
престъпления, които могат да се извършат и в мирно време. Това са

престъпления по чл. 396 и чл. 397 НК от раздела. В чл. 396 точка 1
са представени по-тежки наказания за следните престъпления
извършени при посочените извършени обстоятелства – чл. 372 ал.
1, чл. 373, чл. 374, чл. 375 НК. В т. 4 на същия член е посочено
друго престъпление – престъпления против подчинеността и
военната чест – това по чл. 373 НК във връзка с чл. 372 ал. 2 и ал. 3
НК – неизпълнение или отказ да се изпълни законно искане на
военнодлъжностно лице, изпълняващо задължение по военна
служба, ако е извършено от група лица, или пред строя, или по
демонстративен начин, или ако представлява особено тежък
случай. В следващия член в една от точките – в т. 1, също има
предвидени по-тежки наказания за престъпленията по чл. 372 ал. 2
и ал. , за съпротива или принуда по чл. 376 и за квалифициращия
състав на насилственото действие по чл. 377 ал. 2 НК. С оглед на
разрешенията на действащия НК са направени обосновани
предложения за промени в кодекса. Особено внимание е отделено
на въпроса за празнотата, съществуваща днес относно основния
състав на чл. 377 НК. За него няма предвидено по-тежко наказание,
ако престъплението бъде извършено при посочените обстоятелства.
Предложена е разпоредбата на чл. 397 да бъде допълнена. Предлага
се също диференциране на санкциите.
Последният
параграф
на
главата
представлява
систематизирано представяне на направените изводи и препоръки.
Представената работа завършва със заключение. В него се
отбелязва, че тя е първото цялостно изследване на престъпленията
против подчинеността и военната чест. Посочено е, че тези
проблеми са актуални и важни. Отбелязва се, че е разкрит
историческият генезис на разгледаните престъпления, тяхното
актуално състояние. На базата на направената обща характеристика
са разгледани конкретните състави. Представени са множество (33)
мотивирани предложения за промени в законодателството.
Като заключение мога да обобщя, че представената работа бе
също посветена на тази благородна кауза – да се запълни една
празнота в научните изследвания и да се подпомогнат
правоприлагащите органи в тяхната практическа дейност. Тя е

първото оригинално изследване на тема, която не е била предмет на
самостоятелна разработка досега. Проблемите, засегнати в труда, са
важни и актуални. Извършеното задълбочено изследване разкрива
историческия генезис на разглежданите престъпления, тяхното
актуално състояние и тенденции, направени са съпоставки с редица
институти на НК. Първият дял от дисертацията е посветен на
характеристиката на престъпленията против подчинеността и
военната чест, а след това са разгледани отделните състави.
Направени са сравнения и ограничения със сходни престъпления.
Освен това са представени мотивирани предложения за промени в
законодателството. С оглед на тези положени усилия и проявена
иновативност трудът ще бъде полезен за всички, които се
интересуват от тези престъпления –държавни органи, студенти,
практикуващи юристи.
IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Настоящата работа представлява първо цялостно изследване
на тези състави предложения.
2. Предлага се възможните варианти за законодателна
регламентация на военните престъпления – самостоятелен ВНЗ,
отделен раздел в кодекс за военно правосъдие, глава в НК и се
мотивирам защо следва да се използва единият от тях. С оглед
законодателна икономия и по-голяма яснота предлагам б.“а“ и б.“б“
на чл. 371 НК да се слеят в един текст – една буква, тъй като касаят
лица от една и съща категория и с едно и също наказателноправно
положение.
3. Предлага се по пълно определение за военно престъпление
по НК на РБ и за върви път определение за престъпление против
подчинеността и военната чест. Също така се предлага в чл. 371 НК
да се добавят като субекти на военни престъпления държавните
служители от ДАР.
4. Предлага се разнообразяване и обогатяване на системата от
наказания чрез алтернативно и/или кумулативно въвеждане и на
други санкции – глоба и други видове наказания.

5. Предлага се да се замени квалифициращото обстоятелство
„група“ с „от две или повече лица“. Предлага се да се замени
квалифицираният признак „пред строя“ с „в присъствие на друго
военно лице или държавен служител в структурните звена на
МВР“. Предлага се в състава на чл. 373 НК да се включи като
признак от обективна страна настъпването на вредни последици за
подчинеността. Също вместо „военнодлъжностно лице“ да се
използва терминът „длъжностно лице“;
6. Предлага се в чл. 396 НК да се включат съставите на чл. 378
НК, чл. 379 НК, и чл. 379а НК. Предлага се в по-тежко наказуемия
състав на чл. 397 т. 1 НК да се добави (включи) и чл. 377, ал. 1 НК,
а чл. 377 ал. 2 НК да се добави в чл. 397 ал. 2 НК и да се предвиди
по-тежко наказуем състав за насилствено действие срещу началник
и военнодлъжностно лице, извършено във военно време или в
бойна обстановка, или при мисия или операция извън страната.

