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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От проф. д.н. Мария Нейкова Кънева, член на научно жури за 

провеждане на процедура за присъждане на научна степен „доктор на 

науките“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, Професионално направление: 3.6. Право, научна специалност: 

Международно право и международни отношения,  реализирана от 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

I. Представеният дисертационен труд на тема „Заобикаляне на 

данъчното законодателство и злоупотреба със закона в светлината на 

задължителните разпоредби на полското данъчно законодателство“ е 

разработен от Мирослав Чиенковски, в рамките на конкурсна процедура за 

придобиване на научна степен „доктор на науките“ в направление 

„Право“, по научна специалност „Международно право и международни 

отношения“.   

Дисертационният труд на кандидата е посветен на съществен научен 

проблем свързан със заобикаляне на закона и злоупотреба с право в 

сферата на данъчно правните отношения. Значението и проявата на 

негативните последици вследствие на злоупотреба с право са характерни 

за националните правни системи на редица държави, но особено 

специфични са правно регламентираните обществени отношения в 

сферата на данъчното право, като имащи отношение към  гарантиране на 

държавната дейност по законосъобразно събиране и разходване на 
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бюджетни приходи във връзка с данъчното облагане и с регулацията на 

стопанската дейност като източник на облагаеми доходи. 

Забраната за злоупотреба с право, провъзгласена в Хартата за 

основните права на Европейския съюз и в нормативната уредба и 

законодателства на редица държави, е тясно свързана с института на 

заобикаляне на закона. Изследването на тези понятия в контекста на 

реализиране на правоотношения  в данъчната сфера, изисква специфична 

компетентност и задълбочени познания.  

Важността на разработената в рамките дисертационния труд тема 

допълнително се обуславя от обстоятелството, че последиците при 

злоупотреба с право могат да бъдат различни по своето естество и 

характер, като в резултат е възможно да настъпят неблагоприятни 

последици както за лицата чието поведение води до злоупотреба, така и 

възникване на задължение за обезщетение на лицата претърпели вреди от 

противоправното поведение.  

В представеният дисертационен труд се откроява способността на 

дисертанта умело да анализира сложни по състав и характеристики 

отношения, както и да научно да аргументира собствени тези.  

 

II. В дисертационния труд, авторът е поставил акцент върху 

изследване на понятието „злоупотреба с право“, в контекста на данъчното 

законодателство, като едновременно с това разкрива и аспекти от 

приложението и последиците при реализирането на злоупотреба с право. 

От съществена важност и с приносен характер са изследваните от 

дисертанта специфични механизми на проявление на злоупотреба с право 

при упражняване на конкретни субективни права, като по този начин 

умело е очертано ясното противоречие с тяхното предназначение и с 

принципите на правото. 

Задълбочено е изследването направено от автора на същностни 

характеристики при осъществяването на „злоупотреба с право“, както и 
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открояването на елементи на понятието „привидност“, позволяващи 

разкриване на специфични прояви на „привидност“ при реализиране на 

правоотношения в данъчната сфера. 

Дисертационният труд се характеризира с пълнота на изследването по 

разработената тема, като прави впечатление обстоятелството, че освен 

материално-правния аспект на злоупотребата с право, дисертантът е 

изследвал и така важните аспект и елементи на злоупотребата с 

процесуални права.   

Достоверността на получените данни и резултати се потвърждава от 

направените от автора анализи и изводи. Неговото детайлно изследване 

позволява да се проследи логиката и причинно-следствените връзки на 

синтеза и анализа, което потвърждава оригиналността и достоверността на 

представения научен труд и авторството на дисертанта. 

 

III. Личният принос на дисертанта при разработване на 

дисертационния труд, авторския стил и почерк са ясно видни в 

съдържанието на представения труд.  

Приносите на автора са подчертано изразени, като дисертацията е 

написана в специфичен авторски стил. В публикациите към 

дисертационния труд са отразени важни елементи от направеното 

изследване и получите резултати, като едновременно с това те допринасят 

за разширяване знанията по темата. Гореизложеното ми дава основание да 

направя извода, че посочените научни приноси са изцяло дело на 

дисертанта. 

 

IV. Основни елементи от проведеното проучване по темата на 

дисертационния труд, като и изводите и резултатите от дисертацията са  

публикувани в специализирани научни издания, което осигурява 

необходимата публичност на авторските постижения.  
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V. Критични   бележки 

В процеса на анализ и оценка на дисертацията бяха забелязани 

наличие на терминологични неточност и технически пропуски.  

В структурата на  дисертационни труд не са ясно и конкретно 

разграничени, и не са отделени в самостоятелна обособена част, 

формулираните от автора предложения и препоръки за развитие на 

нормативната уредба и правна регламентация свързани със способите за 

превенция на злоупотреба и заобикаляне на правото в данъчно правната 

сфера в Република Полша. Обособяването на самостоятелна глава, в 

дисертационния труд насочена към препоръки и предложения de lege 

ferenda, би спомогнало в значително по-голяма степен за открояване на 

важните и значими приноси на автора свързани с разработване на 

избраната тема. Докторантът би могъл да разгледа по-задълбочено 

нормативната уредба и в други страни членки на ЕС.  

Поради това, че отправените бележки имат препоръчителен характер, 

те не оказват влияние върху оценката за постиженията на докторантката 

 

 Предвид гореизложеното, убедено давам своята положителна 
оценка  и препоръчвам на членовете на почитаемото Научно жури да 
гласуват за присъждане на научна степен „доктор на науките“ в 
научна област 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление: 3.6. Право (Международно право и 
международни отношения) на д-р Мирослав Чиенковски. 

 

 

14 април 2022 г.     Член на научното жури: 

        Проф. д.н. Мария Нейкова 


