РЕЦЕНЗИЯ
От проф. д-р Румен Петров Владимиров, преподавател по наказателно
и международно наказателно право в Нов Български Университет, член на
научно жури за провеждане на публична защита;
На дисертационен труд за присъждане на образователната и научна
степен „доктор“, в област на висше образование 3.Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6 Право, докторска програма
Наказателно право;
Автор: Теодор Иванов Кърчев, докторант на самостоятелна
подготовка при Юридическия факултет /ЮФ/ на Варненския Свободен
Университет „Черноризец Храбър“ /ВСУ/. Тема на дисертацията:
„Престъпления против подчинеността и военната чест“.
Научен ръководител: ген. проф. д-р Румен Илиев Марков – ВСУ.
При съобразяване
с валидните за случая правила на ЗРАСРБ,
ППЗРАСРБ и изискванията от сайта на ВСУ, относно процедурата по
защита на дисертации, може да се отбележи следното:

1. Общо описание на дисертационния труд.
Докторантът е представил всички необходими документи и други
материали /дисертация, автореферат, справки, декларации и др./ за
законосъобразно протичане на публичната защита.
Дисертационният труд има обем от 169 страници, включително
съдържание и списък с използвана научна библиография. Последната
обхваща общо 101 заглавия, 90 на кирилица и 11 на латиница. Бележките
под линия са 165 на брой. Структурно дисертацията се изгражда от увод,
две глави, заключение с изводи и препоръки и библиографска справка, Във
всяка от главите са обособени параграфи, а в някои от тях изложението се
диференцира в точки, номерирани с арабски цифри.
При запознаване с конкретното съдържание на дисертационния труд,
може накратко да се посочи следното:
В увода се акцентира върху необходимостта и актуалността от
специално изследване на престъпленията против подчинеността и военната
чест. Според автора, трудът е предназначен, първо – да подпомогне
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дейността на въоръжените сили за подобряване на дисциплината,
единоначалието и личната и обществената военна чест и достойнство, и
второ – да допринесе за усъвършенстване на законодателството.
Глава първа е въвеждаща и е озаглавена: „Обща характеристика на
престъпленията против подчинеността и военната чест“. В първия
параграф се проследява развитието на наказателноправната уредба на
разглежданата група престъпления – в контекста на историческите
измерения на института през различните обществено-икономически
периоди и съответното му законодателно отразяване. В следващите
параграфи 3, 4 и 5 се изясняват: Понятието за военно престъпление от
съответния характер ; Родовия обект и обективната страна; Особеностите
на субекта и субективната страна.
В предпоследния параграф 5, се обръща внимание върху важните
теоретически и практически проблеми във връзка обстоятелствата, които
изключват обществената опасност, вината и наказуемостта. През призмата
на престъпленията против подчинеността и военната чест, са разгледани
особеностите на неизбежната отбрана /чл.12 НК/ и на изпълнението на
неправомерна служебна заповед /чл. 16 НК/. Специално внимание е
обърнато на проблемите, свързани с принудата към подчинение във
въоръжените сили, която е тясно свързана с необходимостта за спазване на
воинската дисциплина, като една от гаранциите за обезпечаване на
националната сигурност като цяло. След обосноваване на нейната
задължителност, принудата към подчинение е разгледана в съотношение
/прилики, разлики, взаимодействие/ с неизбежната отбрана и крайната
необходимост /чл.13 НК/, понеже има допирни точки с всяко от тези две
класически обстоятелства, които изключват обществената опасност и
противоправността на извършеното деяние.
Накрая, в последния параграф 6, в три отделни точки са разгледани
съответно първо, някои други особености на престъпленията против
подчинеността и военната чест /съотношението между военно
престъпление и дисциплинарно нарушение, включително и при конкретни,
еднакви или подобни хипотези на военно поведение/, второ законовата
система на тези престъпления и трето, направен е кратък
сравнителноправен анализ, свързан с уредбата на престъпленията против
подчинеността и военната чест в други държави.
Втората глава на дисертационния труд е значително по-обемна от
първата и логично е основна и определяща. Тя е озаглавена:
„Престъпления против подчинеността и военната чест, извършени в
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мирно и във военно време“, като съдържанието е разположено в три
параграфа. В първия накратко се интерпретира понятието за военно
подчинение и воинска чест.
Вторият параграф е не само най-обхватния, но и централен и
съществен, както за главата, така и за цялата дисертация. Това проличава и
от неговото название „Наказателноправен анализ на съставите военни
престъпления от раздел I на глава ХIII НК“, като анализът е разположен в
седем отделни точки. Първа точка е посветена на престъплението по чл.
372 НК – неизпълнение или отказ да се изпълни заповед на началника. В т.
2 се анализира неизпълнението или отказът да се изпълни законно искане
на военнодлъжностно лице, изпълняващо задължения по военната служба
– чл. 373 НК. Следващата т. 3 съдържа изследване за интересното
престъпление – изразяване на явно недоволство против разпореждане или
заповед на началник – чл. 374 НК. По-нататък в отделна точка се
разглеждат трите престъпления, по чл.375 НК – заплашване на началник
или служебно действащо военнодлъжностно лице с телесна повреда или
убийство ; съпротива или принуда спрямо някое от посочените военни
лица, към нарушаване на неговите служебни задължения – чл.376 НК,
както и извършване на насилствено действие към някое от същите лица,
при или по повод изпълнение на задължение по военната служба – чл.377
НК. В т. 5 се анализира чл. 378 НК - извършване на обида или клевета
между военнослужащи или между държавни служители от структурните
звена на МВР. Предпоследната т. 6 се отнася до престъплението по чл.379
НК – причиняване на лека телесна повреда на военослужещ или на
приравнено на него лице. Накрая, в последната точка 7 от този параграф е
интерпретирано т.нар. военно хулиганство – чл.379а НК.
Третият параграф на глава втора и на дисертацията има заглавие
„Престъпления против подчинеността и военната чест, извършени във
военно време или в бойна обстановка или при участие в мисия или
операция извън страната /раздел VI на глава XIII НК/“. В отделни точки е
направена обща характеристика на престъпленията, извършени при
специфични условия, а също и на техните особености от обективна
страна.
Накрая, в заключението, са отразени изводите на докторанта относно
тази група военни престъпления и са изведени неговите препоръки за
усъвършенстване на нормативната уредба в НК.

2. Приноси и приносни моменти в дисертационния труд.
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Върху положителните страни в труда обръща внимание самият автор и
в своето изложение и най-вече в края на първа глава, на някои места в
изложението и в заключението, където са формулирани изводи и
препоръки де леге ференда. Част от декларираните положителни резултати
могат да бъдат споделени.
Преди всичко следва да се подчертае, че от гледна точка на действащия
НК, настоящата дисертация се явява първата и цялостна разработка на
престъпленията против подчинеността и военната чест. Значимостта на
темата се засилва на фона на извършващите се в последните десетилетия
реформа в българската армия, и особено в контекста на членството ни в
НАТО и ЕС. Наистина през 2013г. беше защитена като дисертационен труд
и после публикувана като монография тема със заглавие „Военни
престъпления“, където анализът на актуалната в случая група такива
престъпленията е частичен и по-кратък.
Като приносен момент може да се отчетат историческия преглед
относно възникването и развитието на разглеждания вид военни
престъпления у нас, общото понятие за тях и техните характеристики,
както и еволюцията на тяхното нормиране.
Положително трябва да се оцени и изложението относно връзката и
спецификите в проявлението на класическите обстоятелства, изключващи
обществената опасност и противоправността – неизбежна отбрана и крайна
необходимост, както и обстоятелството изпълнение на неправомерна
служебна заповед /чл.16 НК/, при предпоставките на което се изключва
вината на служебно подчинения изпълнител на заповедта.
Специално трябва да се споменат и разсъжденията, които се отнасят до
изключително важния проблем за гарантиране на дисциплината и
единоначалието във въоръжените сили – проблемът за принудата към
подчинение и нейното съотношение с неизбежната отбрана и крайната
необходимост.
Към приносите и приносните моменти може да се отнесат и анализите
на съставите и нормите на видовете военни престъпления. Понеже голяма
част от тях са от бланкетно естество, необходимите изяснявания са
направени на основата на норми от ЗОВС, ЗМВР, Правилници, Устави и
други източници, извън НК. Тяхното коментиране има и познавателно
значение, но служи и за установяване доколко използваните в тях понятия,
термини и съчетания се покриват с тези, които се съдържат в НК.
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Конкретно трябва да се отбележи виждането на автора, че при участие
на невоенно лице заедно с военно в насилствено действие по чл.377, ал. 1
НК, става дума за помагачество, а не за съизвършителство /с. 112 - 113/. По
същия начин, с приносен характер трябва да се оцени разглеждането на
въпроса за военнопленниците, като възможни субекти на съответната
група военни престъпления.
Не на последно място към приносите и приносните моменти трябва да
се добавят и предложенията де леге ференда в НК и в други нормативни
или ненормативни актове. Тези предложения са формулирани в повече от
30 точки и част от тях може да се споделят и подкрепят.

3. Критични бележки и препоръки.
В настоящия дисертационен труд се съдържат и немалък брой
недостатъци от различно естество. Тяхното отстраняване е
задължително, с оглед на бъдещото издаване на дисертацията като
монография. Но към този вариант на представеното изследване и неговата
тематична завършеност, включително като форма и съдържание, могат да
се отправят различни по характер критични бележки.
- Общи критични бележки.
Към тях може да се отнесат най-напред тези, относно структурата на
труда, при което първата глава е откъсната и самоцелна. Съдържанието на
гл. първа би могло да се инфилтрира в гл. втора. Тогава в нея биха се
обособили нови глави и раздели, като се постигне нужното единство и
хармония в изложението.
Самото съдържание на труда е недостатъчно ясно за читателя, който
дори и ако е специалист в материята, често трудно се ориентира в тезите на
автора, изразени хаотично и непоследователно / с. 61 горе ; с.74 средата и
долу, с. 82, абз. преди т. 4, с. 83, втората половина и др./. На много места
изложението е декларативно, вместо аналитично, а понякога е неточно или
неподредено / напр. с. 46 - 52/. Нерядко отсъства позоваване под линия или
аргументация. /Напр. на с. 32 се сочат три становища, но не става ясно кои
автори ги поддържат и въз основа на какви аргументи/. В работата има и
много повторения на известни или на вече казани неща /с. 22; с. 23 ; с. 46 ;
с. 54, т. 4 и др./, като някои от тях звучат като някаква мантра. /Например
така се възприемат твърденията за държавните служители от МВР, които
по изключение са субекти на военните престъпления, но непрекъснато се
добавят към военослужещите – с. 14, 15, 19, 61, 75 и др./. Освен това,
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някои източници са цитирани неправилно под линия и изобщо не дават
възможност на читателя да ги намери /Напр. двутомния учебник по
наказателно право – особена част на ВСШ, се представя като „авторски
колектив“/. Не се цитират и съставите на разглежданите престъпления и на
читателя е нужно да чете труда, с използване на НК. За сметка на това в
съдържанието са цитирани норми от други закони, напр. ЗОВС, ЗМВР и
др.
За съжаление в дисертационния труд отсъства конкретен
съпоставителен анализ между съответните дисциплинарни нарушения
във въоръжените сили и групата военни престъпления. А от него биха
могли да се родят много идеи и предложения де леге ференда. Вместо това,
се наблюдават излишни отклонения от темата, в които се правят не
особено удачни съпоставки /напр. с. 90 – 103; с. 138 – 140 ; с. 148 и др./.
Немалко от неприемливите тези и твърдения на автора може би се
дължат на неотчитане или подценяване на съвременните условия, че
българската армия, като част от армията на НАТО, е професионална; че
както в обществото като цяло, така и в армията реформите не са завършени
и не на последно място, че в общественото съзнание не са отстранени
остатъците и стериотипите на старото мислене, относно реда за носене на
военната служба и тенденциите в развитието на тези обществени
отношения. Горното се потвърждава и от факта, че в дисертацията
поначало отсъства използвана съдебна практика на военните съдилища и
на ВКС от последните 10 – 15 точно „натовски“ години, което е сериозен
недостатък.
- Неточни твърдения от редакционно и теоретично естество.
Тук установените недостатъци и критичните бележки ще следват
последователността на изложението. Най напред ще бъдат отбелязани
някои досадни редакционни недостатъци. Например, първото изречение
след т. 1 и нейното заглавие на с. 6, както и цялата страница е за редакция;
също и изречението след т.2 и нейното заглавие; според с. 11, НЗ бил
приет през 1986г./!?/ ; не са прецизни позоваванията под линия, напр.
индекс 8, 11 и др.; на с. 26, абз. 3 се говори за „... унищожаване/!?/ на
честта и достойнството на военослужещ“, на две места се говори за
лостова служба, вместо за постова; прави също впечатление и обяснява
някои неудачи, че в изложението има голям брой страници /някои
последователни/, в които изобщо липсват нови редове /абзаци/ - с. 16 , 36 37 , 39 , 40-41 , 46 , 50 – 52, 58 , 61, 62 , 70 , 85 , 91 , 96-97, 116 , 118 , 136 ,
142 и 158 или общо 23 страници.
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Що се отнася до неточните твърдения, тези и становища от
теоретично естество, може да се споменат следните:
неточно е
представена структурата на общественото отношение, при което обектът и
предметът се отъждествяват /с. 24/; неточно е твърдението на с. 36 горе, че
„изпълнителите на заповедта са освободени от задължение да предвиждат
последиците на своето служебно поведение и да преценяват неговия
евентуален общественоопасен характер“/!?/; същото се отнася и за
твърдението на с. 41, че щом при неизбежна отбрана /НО/ нападението „
...е могло да се пресече с по-малко вреди, ще има превишаване пределите
на НО“ /!?/; на с. 68 не се разбира каква е връзката между стадиите и отказа
да се изпълни заповед.
На с. 70 /средата/, се твърди, че престъплението по чл. 372, ал. 1 НК
може да се извърши и с евентуален умисъл, при което по-горе авторът по
принцип го изключва, но го приема в конкретния случай; считам за
невярно твърдението на с. 74, че за наличие на демонстративен начин на
поведение, не било необходимо да присъстват други лица; невярно е и
твърдението на с. 85, че при престъплението по чл. 375 НК, заплашването
било способ да се мотивира пострадалия да извърши нещо/!?/, всъщност
това е само едно изявление на намерение /а не негово обективиране/; на с.
86, абз. 1 е допуснато противоречие, като се казва, че престъплението по
чл.375 е формално и веднага това се опровергава, че е достатъчно да се
извършат действия, с които се застрашават /!?/ живота и здравето ; не е
ясно, защо престъплението по чл.375 НК може да се извърши и задочно
/!?/ ; погрешно е интерпретирана и субективната страна на чл.375 НК /с.
87-88/.
На с. 90 неточно е изразено и анализирано изпълнителното деяние на
чл.376, ал. 1 НК. В случая аналогията с чл. 270 НК и чл. 269 е неуместна.
Защото изпълнителното деяние „се съпротивлява“ като формулировка, е
най-близо до използваната в чл. 325, ал.2, предл.1 НК и която е изяснена в
теорията и съдебната практика ; неточно е да се твърди и, че целта на дееца
/такава няма в състава/ по чл. 375 НК била да се предизвика страх у
началника /с. 92, р. 8 отдолу/, а по чл. 376, ал. 1 – да се пречи на началника
/с. 103/ ; на с. 95-98, по повод на чл.376, ал. 2 НК, се правят различни
коментари, връзки и конструкции, без да се отчита, че изпълнителното
деяние е изразено в несвършения вид на глагола „принуждава“, а това
обстоятелство би трябвало да промени направените от автора разсъждения.
Крайно неубедително звучи и твърдението, че цит: „Употребеният от
НК термин оръжие трябва да се разбира максимално широко“ /!?/, /с.105,
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долу/. Най-напред е известно, че НП норми трябва да се тълкуват по
принцип буквално или стеснително. Но по-важно е, че липсват аргументи
за отговор на въпроса защо част от споменатите от автора вещи са оръжие,
друга част – не са? Авторът би бил улеснен в анализа, ако се беще запознал
със статията „Понятието „оръжие“ в наказателното право“.
Не може да се сподели и твърдението, че ако след нападение от
началник се превишат пределите на НО от нападнатия подчинен, ще бъде
осъществен съставът на чл.377 НК. Всъщност ще бъде осъществено друго
увреждащо престъпление, а не това по чл.377 НК, което е формално. По
същите съображения не би могло да се сподели твърдението в конкретната
хипотеза, посочена на с. 113 долу. Чрез произволно разкъсване на
квалификацията, поради единството на дейността в съучастие,
споменатите лица в последна сметка ще отговарят /като извършител и
помагач/ по чл. 379 НК. В случая, при положение, че чл. 377 НК е
формално престъпление със специален субект, е необяснимо как лице,
работещо по трудово правоотношение би отговаряло за участие в него?.
Не може да се сподели и тезата, че когато в резултат на насилствените
действия, умишлено е причинена смърт – отговорността е по чл.377 НК и
чл. 116 НК, в съвкупност /с. 117/. Всъщност квалификацията и
отговорността ще бъдат само по чл. 116, ал.1, т. 1 НК, защото той дава
едновременна защита на личността и на служебната дейност. Подобна
неприемлива теза се среща и на с.124. На същата страница неоснователно
се твърди, че изказването на съмнение относно съществуване на позорно
обстоятелство за другиго или за извършено от него престъпление, както и
разпространяването на слухове, било клевета /!?/.
Въпреки положените усилия да се обоснове наличието в чл. 378, ал. 3
НК на задочна обида /с. 130/, опитът на автора се е оказал неуспешен.
Пропуснато е да се анализира изискването на чл. 146 НК, че деецът казва
или извършва нещо унизително за честта или достойнството но другиго, в
контекста на състава на чл. 378, ал. 3 НК, където единственото съвпадение
е само в термините „каже или извърши“. Така се поставя въпросът как при
задочна /неприсъствена/ обида ще се засегне самооценката на
пострадалия? /спомената на с. 131, преди т. 6/. Тук авторът е пропуснал
сериозен принос.
Установява се, че той не е убедителен и по повод на усложнената
престъпна дейност и нейните видове. Конкретно това проличава от
твърденията, че чл. 379 НК било продължено престъпление, което можело
да се извърши и като продължавано /с. 135 долу/. Всъщност това
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престъпление изобщо не е от вида на продължените, а като продължавано
е възможно по изключение, предвид чл. 26, ал. 6, предл. първо НК. На с.
142 се прави произволна критика на чл. 379а НК, че бил привилегия /!?/ за
служителите на МВР и за отпадането на тази привилегия, се предлага
връщане на предходната редакция на чл. 371, б. „в“ НК /!?/. На с. 157
невярно /макар и екстравагантно/ и въз основа само на предвидените потежки наказания, се твърди, че в чл. 396 и 397 НК се съдържат
квалифицирани състави /!?/ на визираните военни престъпления.
Всъщност не става дума за квалифицирани състави, а за препращащи
норми.
Накрая, може да се изрази отношение към предложенията де леге
ференда. Една част от предложенията могат да се подкрепят. Но има и
такива, срещу които категорично трябва да се възрази. Например не може
да се сподели предложението в т. 2, за уеднаквяване на дадена
терминология на Конституцията и другите закони, защото различието в
случая обогатява и разширява, а предлаганата унификация по принцип
ограничава. Също не считам за приемливи и предложенията в т. 3, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33. По всяко от тях могат да се
направят подробни възражения, но обобщено казано или става дума за
връщане към изминал етап от общественото развитие у нас или не са
съобразени положения или специфики, свързани с наказателнозаконодателните традиции в България.

4. Заключение.
Може да се приеме, че направените в настоящата рецензия критични
бележки и препоръки са относно недостатъци, които са поначало
отстраними. Тогава още по-ясно ще се откроят приносите и приносните
моменти в дисертацията. За тях очевидно са спомогнали не само
положените усилия и изследователския труд от докторанта, но и
придобитите от него знания и опит, вследствие на многогодишната му
практическа работа в областта на наказателното право, включително и
свързана със защитата на военната служба в РБ. Трябва да се отчетат също
и активността и приноса на научния ръководител и на научното звено, да
се стигне до заключителния етап на публичната защита. Затова като цяло
на дисертационния труд може да бъде поставена положителна оценка.
Ето защо считам и призовавам научното жури да даде на докторанта
Теодор Иванов Кърчев образователната и научна степен „доктор“ по
Наказателно право.
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09. 03. 2019г.
..............................
г. Варна
Владимиров/

С уважение:
/проф. д-р Румен
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