ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

СТАНОВИЩЕ

От д-р Ралица Янкова Илкова Петкова, доцент по наказателно право
в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“

–

член

дисертационния

на

труд

научното

на

жури

Теодор

за

Иванов

публична
Кърчев,

защита

на

докторант

на

самостоятелна подготовка към Катедра „Правни науки“ при Юридическия
факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, на
тема „Престъпления против подчинеността и военната чест“, за
присъждане

на

професионално

образователната
направление

и

„3.6

научна
Право“,

степен
научна

„доктор“

по

специалност

„Наказателно право“

ПОЧИТАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

Със Заповед № 144 от 12.02.2019 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец
Храбър“ съм определена за външен член на научното жури по процедурата
за защита на дисертационния труд на Теодор Иванов Кърчев за
придобиване на образователната и научна степен „доктор‟ в област на
висше

образование:

професионално
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„Социални,

направление:

3.6

стопански
„Право“,

и

правни

научна

науки“,

специалност

„Наказателно право“. В това си качество предоставям следното становище:
Дисертационният труд на докторанта е на тема „Престъпления
против подчинеността и военната чест“ и представлява цялостно,
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задълбочено и системно изследване, което има не само научно, но и
открояващо се практическо значение, в която насока допринася
продължителния стаж на докторанта като следовател.
Обект на научния анализ на кандидата са престъпленията против
подчинеността и военната чест, извършени в мирно и във военно време,
уредени в Глава тринадесета от Особената част на НК, озаглавена „Военни
престъпления“, в едноименния раздел І и в раздел VІ. Направен е кратък
сравнителноправен анализ на уредбата на престъпленията против
подчинеността и военната чест в други държави.
Целите, които докторантът си е поставил, 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.
Изследването е с обем от 172 страници, състои се от увод, две глави
и заключение, 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; цитиранията са коректни.
Дисертационният

труд

представлява

безспорен

принос

в

наказателноправната теория, изразяващ се във формиране на нови теории
относно онези от военните престъпления, които са предмет на изследване
и обогатяване на съществуващи знания не само относно престъпленията
против подчинеността и военната чест, но и по отношение приложното
поле на някои институти от Общата част на НК (неизбежна отбрана,
крайна необходимост, изпълнение на неправомерна служебна заповед).
Като основни приносни моменти на автора следва да се очертаят
следните.
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Докторантът е положил сериозни усилия да анализира понятието за
престъпление против подчинеността и военната чест, който е поставил в
основата на дисертационния труд. Без тази част от изложението работата
би загубила чувствително, тъй като знанието в обсъжданата област е от
съществено значение за разбирането и правилното прилагане на отделните
състави на престъпленията – предмет на анализ.
Положително

впечатление

прави

задълбочения

анализ

на

съставомерните признаци на разглежданите престъпни състави. Тази
същинска част на дисертационния труд се характеризира с необходимата
задълбоченост, аналитичност и прецизност. Докторантът демонстрира
познаване на наказателноправната теория в дълбочина, което му позволява
да прави убедителни анализи и логично издържани и обосновани изводи.
Дисертантът добре познава тълкувателната практика по приложението на
обсъжданите наказателноправни норми.
Убедено може да се твърди, че дисертантът е концентрирал научните
си

търсения

в

областта

на

актуалната

днес

проблематика

на

посегателствата срещу подчинеността и военната чест, които не са били
предмет на актуално цялостно, систематично монографично изследване.
Оттук и изводът, че изследването е особено актуално и би могло да
допринесе съществено за развитието на законодателството – и то не само
наказателното, и за правоприлагането.
Ценен принос има докторантът при формулиране на някои
предложения de lege ferenda. Възприемането на някои от тях би могло да
доведе

до

осъвременяване

и

усъвършенстване

на

наказателното

законодателство в областта.
Анализираният научен труд се характеризира с безспорни приносни
моменти, но следва да бъдат направени и някои критични бележки.
На първо място, следва да се посочи известната несистемност на
изложението. Не може да бъде споделена визията на автора, че
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изясняването на особености на обстоятелствата, изключващи обществената
опасност, вината и наказуемостта, касаещи престъпленията против
подчинеността и военната част, следва да предхождат изложението по
отношение на съставомерните признаци на отделните престъпления,
включени в Глава ХІІІ, Раздел І и VІ от Особената част на НК. Уместно е
тези особености да бъдат обособени в самостоятелна глава, след
изясняване на признаците на отделните военни престъпления.
Не може докрай да се сподели авторовата теза, че е уместно
извеждането на съставите на военните престъпления от Наказателния
кодекс, доколкото това становище противоречи на идеята за кодификация
на наказателното законодателство.
Работата би спечелила значително, ако авторът концентрира
научните си търсения в насока разширяване и дообогатяване на
сравнителноправния анализ в областта на престъпленията против
подчинеността и военната част – изясняване на уредбата на тези
престъпления в други държави – членки на ЕС и извеждане на добри
практики, тъй като към момента съдържанието на сравнителноправния
анализ се свежда по-скоро до предложения de lege ferenda.
Изложението би било дообогатено, ако докторантът формулира ясно
и точно препоръки de lege ferenda в заключителната част на труда си, в
насока

осъвременяване,

наказателноправната

допълвани

регламентация

на

и

усъвършенстване

престъпленията

против

подчинеността и военната чест, в които да обективира предложените от
него разрешения по начин, че да могат да бъдат възприети от
законодателя.
Направените критични бележки, обаче, не влияят на общата
положителна оценка на дисертационния труд. Те не разколебават
безусловно налагащия се извод, че научната работа е написана в резултат
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на упорита работа и добросъвестните усилия на автора в областта на
научния анализ.
Научната работа на дисертанта недвусмислено сочи, че докторантът
Теодор Иванов Кърчев се отличава със способност да изследва всестранно
и задълбочено наказателноправна проблематика; има богати теоретични
познания в областта на наказателното право; демонстрира, че може да
работи с големи масиви от информация, от които е способна да формулира
релевантни научни изводи.

В заключение, имайки предвид изложените по-горе съображения,
изразявам положителната си оценка, че представеният за защита
дисертационен труд на тема: „Престъпления против подчинеността и
военната чест“ отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за
развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на чл.
27, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за получаване на
образователната и научна степен „доктор“, поради което предлагам да бъде
присъдена образователната и научна степен „доктор“ по професионално
направление „3.6 Право“, научна специалност „Наказателно право“ на
Теодор Иванов Кърчев.

Член на научното жури:
(доц. д-р Ралица Илкова)
София, 11 март 2019 г.
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