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Настоящото становище се изготвя в изпълнение заповед № 144 от 12.02.2019 г.
на Ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, с която съм
определена за член на научно жури за защита на дисертационен труд на тема
„Престъпления против подчинеността и военната част, разработен от Теодор Иванов
Кърчев, с оглед присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по
„Наказателно право“. Представеният проект за дисертационен труд представлява
оригинално изследване по тема, която не е била предмет на самостоятелна
разработка досега. Проблемите, засегнати в труда, са важни и актуални.

Кандидатът за присъждане на ОНС „доктор“, Теодор Иванов Кърчев, работи
като следовател от 1987 г. насам. Представеният за рецензиране труд представлява



разработка на кандидата в рамките на докторантура на самостоятелна подготовка по
докторска програма „Наказателно право“ в катедра „Правни науки“ на Юридическия
факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Трудът е в обем от 172 страници. Структуриран е в увод, две глави и
заключение. Използваната литература включва 101 източника, от които 90 на
български и руски език, 11 на френски, испански и английски език. Позоваванията под
линия са 165.

Докторантът е навлязъл в дълбочина в изследваните проблеми, проследил е
както историческия генезис на разглежданите престъпления, така и тяхното актуално
състояние и тенденции, съпоставил ги е с редица институти на общата част. Най-
общо, първа глава прави характеристика на престъпленията против подчинеността и
военната чест, тяхното историческо развитие, особености на обекта, обективната
страна, субекта и субективната страна и съпоставки с относими институти на Общата
част на Наказателния кодекс, а втора глава разглежда отделните състави на тези
престъпления.

Ще си позволя да отправя някои конкретни забележки и въпроси:1. На стр. 138 се твърди, че „... може да има продължено или продължавано
деяние по чл. 379 НК, ако се причинят такива телесни повреди нееднократно на
едно или повече лица, или ако са причинени такива на повече от едно лице.“ Ако
се причиняват телесни повреди на различни лица, това може ли да бъде
продължавано престъпление? И какво е основанието на една плоскост да се
поставят продълженото и продължаваното престъпление, все едно са
взаимнозаменяеми понятия?2. 117 стр., в изречението „Това е възможно при наличие на две предпоставки –
деянието, макар и едно, е насочено към различни непосредствени обекти –
отрицателно се засягат различни обществени отношения и с това се осъществява
основният състав на различни по вид престъпления – например телесна повреда и



хулиганство“, коректно е да се добави, че могат да бъдат осъществени както
основният, така и квалифицирани или привилегировани състави на различни по
вид престъпления, и това пак да представлява съвкупност.3. При формулиране на предложенията de lege ferenda, да се помисли дали не
следва да бъде спазена традицията, утвърдена от законодателя, и вместо
предложеното на стр. 119: „Ако е причинена по непредпазливост смърт или тежка
или средна телесна повреда, или деянието е извършено при условията на
специален рецидив, наказанието е....”, да се използва формулировката „когато
деянието е извършено повторно...“. Същото важи и за предложените нови текстове
на стр. 162 и 164, както и за т. 8 от Заключението. Така предложеното звучене,
макар да е теоретично напълно издържано, ще доведе до описване на едно и
също понятие с различни термини в един и същ нормативен акт.4. В т. 16 авторът предлага „в същия състав на чл. 373 НК да се въведат нови
наказания глоба и обществено порицание“. Доколкото съставът е съвкупност от
признаци, в него наказания не могат да се въведат. Те могат да бъдат въведени в
текста на нормата, която предвижда престъплението по чл. 373 НК, само че в
санкционната й част.5. С оглед предложението в т. 24 от заключението, „в чл. 378 НК да се въведат
някои от квалифицираните обстоятелства, предвидени за обидата и клеветата
като престъпление против личността – например настъпване на тежки последици
или ако престъплението е извършено в присъствие на други лица“, какво е
конкретното предложение за квалифициран състав – „в присъствие на други лица“
или „нанесена публично“, както е при обидата по ч. 148, ал, 1, т.1. от НК?6. На стр. 24 от автореферата забелязах непрецизност на изказа – „Следващо
квалифициращо обстоятелство е група лица“. Би следвало обстоятелството да
бъде коректно изписано изцяло.

Отправените бележки не накърняват положителната оценка, която трудът
заслужава.



Авторефератът коректно отразява основните положения, залегнали в
дисертацията.

Представена е и справка за публикациите на докторанта по темата на
дисертацията.

В заключение, считам, че представеният дисертационен труд удовлетворява
изискванията на ЗРАСРБ и ще гласувам положително за присъждане на
образователна и научна степен „доктор“ по „Наказателно право“ на Теодор Иванов
Кърчев, докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Правни науки“ на
Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

12.03.2019г. Изготвил становището /…………………………./

доц. д-р Юлиана Матеева


