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Дисертационният труд, разработен от Дария Говорун, е посветен на         

важна и актуална тема – публичността на наказателния процес, разбирана като           

неговото служебно начало. Изследването е с обем от 297 страници и включва            

увод, изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература и           

приложения. Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни          

параграфи, като в края на всяка глава са направени изводи. Списъкът на            

използваната литература се състои от 315 заглавия на кирилица и латиница.           

Позоваванията под линия са 356 на брой. 

Първа глава е посветена на системата от основните начала на          

наказателния процес на Република Украйна. Подчертава се важното място на          

принципа на служебното начало, той е съпоставен с принципите на          

законността, опортюнитета и състезателността. Подробно е описан кръгът от         



субекти, на които е възложено реализирането на принципа на служебното          

начало, както и техните правомощия в приложение именно на този принцип. 

Втората глава разглежда принципа на официалното начало в        

досъдебното разследване. Диференцирано са проследени фигурите на       

разследващия и прокурора и различните проявления на разглеждания принцип.  

Трета глава изследва реализацията на служебното начало в съдебната         

фаза на процеса. Анализирано е неговото проявление както в подготвителната          

фаза за разглеждане на делото в първоинстанционния съд и в самата           

първостепенна инстанция, а след това – в апелативната и в касационната           

инстанции. 

В заключението са обобщени предложенията de lege ferenda. Те се          

отличават със сериозна обоснованост и задълбоченост на аргументацията.        

Като много важно, с оглед пълноценното прокарване на принципа на          

официалното начало в украинския наказателен процес, бих определила        

предложението за утвърждаване на съда (от съдията-следовател до съда в          

касационната инстанция) като активен арбитър в процеса, чрез разширяване на          

неговите правомощия по собствена инициатива да събира доказателства, които         

са от значение за разкриване на обективната истина. 

Дисертацията оставя отлично общо впечатление. Използваният език е         

научен, докторантът свободно владее терминологията. Пълноценно е       

прокарана съпоставката на украинското законодателство с българския       

наказателно-процесуален кодекс. Докторантът е демонстрирал високо ниво на        

познаване както на нормативната основа, така и на теоретичните възгледи на           

българските криминалисти и процесуалисти. Формулирани са множество       

предложения de lege ferenda, насочени към оптимизиране на украинското         



наказателно-процесуално законодателство. Те са научно обосновани и       

логични. Основните начала са класифицирани в три категории:        

принципи-идеи, общи процесуални принципи и отраслови принципи, към        

които е причислен и принципът ex officio. Предложено е законово определение           

на този принцип.  

Личните ми впечатления от Дария Говорун са отлични. Като докторант в           

ръководената от мен катедра „Правни науки“ на Варненския свободен         

университет „Черноризец Храбър“, тя стриктно спазва указанията на научния         

ръководител и разпределението на ангажиментите по утвърдения й        

индивидуален план. 

В приложението към дисертационния труд много прегледно са обобщени         

всички предложения de lege ferenda – така че да могат да бъдат използвани за              

нуждите на оптимизиране на законодателството в максимално достъпен вид.  

Авторефератът коректно отразява основните постановки, залегнали в       

труда. По темата на дисертацията са направени впечатляващ брой публикации          

- 24. Това несъмнено осигурява необходимата публичност на резултатите от          

научното изследване и допълва „образа“ на докторанта като перспективен         

млад учен. 

Представеният дисертационен труд удовлетворява всички изисквания на       

чл. 6, ал. 3 от ЗРАСРБ, съдържа научни и научно-приложни резултати,           

представляващи оригинален принос в науката, и показва, че кандидатът         

притежава задълбочени теоретични знания в областта на наказателноправните        

науки, както и способност за разработване на самостоятелни научни         

изследвания.  



Предвид всичко посочено, убедено ще гласувам положително за        

присъждане на образователна и научна степен „доктор” по Криминалистика на          

Дария Николаевна Говорун, докторант на самостоятелна подготовка в катедра         

„Правни науки“ на Юридическия факултет на Варненския свободен        

университет ”Черноризец Храбър”.  

 

14. 05. 2020г. Изготвил становището: 

Варна /доц. д-р Юлиана Матеева/  


