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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Обща характеристика. Дисертациятае посветена на проблемите на
подобряване методиките на разследване от страна на правоприлагащите
органи на Република Казахстан на престъпления, свързани с незаконния
трафик на наркотични вещества и прекурсори. Това изследване представя
криминалистични, криминологични и наказателно-правни характеристики
на престъпления, свързани с незаконен трафик на наркотици. Въз основа
изучаване на факторите, които определят появата, развитието и
разпространението на този вид престъпления, направени са по-нататъшни
препоръки за подобряване методите на разследване на престъпления в
областта на трафика на наркотици, наркотични вещества и прекурсори.
Актуалност на темата на изследването.
Въпроси за разследване на престъпления, свързани с трафик на
наркотици и контрабанда на наркотици.
Първо. Един от най-важните глобални проблеми на нашето време е
незаконен трафик на наркотични вещества, психотропни вещества или техни
аналози. Този проблем представлява сериозна заплаха за цялата
международна общност, тъй като за такъв род престъпления граници не
съществуват. Статистиката показва постоянно нарастване на броя на
регистрираните престъпления.
Второ. Проблемите с незаконния трафик на наркотици стават все поважни, тъй като разпространението на наркотици е реална заплаха за
населението, разрушават икономическия потенциал и неблагоприятното
въздействат върху демографското положение.
Човечеството вече е в третото хилядолетие, което дава големи
надежда, но има много проблеми в света: местни войни, военни конфликти,
хора умират от природни бедствия, причинени от човека бедствия, глад и
злокачествени заболявания. Световната общност страда от организирана
престъпност и транснационална престъпност. Проявите й включват
тероризъм, трафик на наркотици, насилие, трафик на хора и други
престъпления, които застрашават живота и здравето на милиони хора.
Трето. В числото на глобалните и социално-опасни проблеми на
целия свят се включват злоупотребата с наркотици, наркотична престъпност,
СПИН, чиито размери достигат застрашителни размери. Според учените има
"международнаекспанзия на наркотици, като на практика не е останала
страна, която не е изправена пред това бедствие". Като следствие от горните
и други причини, контрабандата на наркотици в Казахстан се разраства от
различни международни канали. Наркотиците проникват в Казахстан на
практика от всички бивши републики на СССР. Към настоящия момент се
определя трайна тенденция на сближаване характеристиките на
казахстанския наркобизнес със световния. Това означава, че неизбежно се
разширява контрабандата на твърди наркотици в Казахстан от Европа, както
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и преки или обходни доставки на "традиционни продукти" от Америка и
Азия.
Проблемите на борбата с контрабандата, като цяло, и по-специално с
наркотичните средства, техните правни характеристики, са на вниманието на
видни юристи в страната.
Престъпленията, свързани с незаконен трафик на наркотици,
извършени от организирани групи, имат висока латентност, като естествена
(незаявени престъпления) така и изкуствена (скрити престъпления), така че
има основание да се каже, че официалната статистика не отразява
дълбочината на продължаващите негативни процеси. Изучаването на
следствената и съдебната практика позволява да се достигне до извода за
подценяване на тези престъпления и тяхната висока обществена опасност.
В нередки случаи тези престъпления са класифицирани в други
членове на Наказателния кодекс на Република Казахстан, има факти за
тяхната преквалификация в по-малко сериозни. В повечето случаи това се
дължи на двусмислената правна оценка на действията на извършителите,
невъзможността правилно да им се даде правна оценка.
Особенатревога буди засиленото участие на непълнолетни не само в
използването на тези средства, но и в организираните групи, които
извършват незаконен трафик на наркотични вещества. Много изследователи
на проблемите в тази област отбелязват факта, че децата и младите хора
преобладават сред употребяващите наркотици (76%).
Наркотици и други психотропни вещества са опитали от 15 до
30%деца на възраст до 16 години. Повече от 12 000 непълнолетни са
регистрирани като потребители на наркотични вещества, психотропни
вещества или техни аналози, 2000 от които - като потребители на мощни и
други упойващи вещества.
Става дума за необходимостта от изучаване на наказателноправните и
криминалистичните характеристики, които допринасят за установяване на
квалифицирани признаци на престъпления и конкретизиране на
обстоятелствата, които подлежат на доказване.
За актуалността на изучаването на престъпления, свързани с трафик
на наркотици, извършени от организирани групи, е видно от липсата на
подходяща методическа подкрепа в тяхното разследване. Достатъчно е да се
каже, че престъпленията, свързани с незаконен трафик на наркотични
вещества, включватв себе си няколко части, всяка от които може да се счита
като самостоятелен акт или като част от друго престъпление, което
причинява сериозни затруднения. Не случайно, в научната литература е
предложено да се въведе в криминалистиката нов самостоятелен раздел –
криминалистическо наркоуправление. Разбира се, това предложение среща и
оправдана критика, но тези изявления показват висока степен на значимост
на развитието на техники за криминално разследване на тази група
престъпления, както и практическите трудности за решаване на този
проблем.
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Следващата причина за актуалността на изследването са последните
промени в наказателното и наказателно-процесуалното законодателство,
засягащи организацията на процеса на разследване.
Посочените обстоятелства свидетелстват за релевантността на темата
на проведените изследвания и потвърждават неговата научна и практическа
ориентация.
Цел и задачи на изследването. Целта на изследването е да се
разработи набор от научни и практически препоръки за подобряване на
методологията за разследване на престъпления, свързани с незаконен трафик
на наркотични вещества, извършени от организирани групи, въз основа на
анализа на разследващата практика, както и на последните промени в
действащото законодателство. Да се проучат особеностите на
криминалистичните характеристики на контрабандата на наркотици и
процеса на разследване на това престъпление в началния етап.
Постигането на поставената цел стана възможно при условие на
интегриран подход към решаването на следните взаимосвързани задачи:
- дефиниранепонятие за престъпления, свързани с незаконниятрафик
на наркотични вещества, и същността на тяхната наказателно-правна
характеристика;
- идентифициране на моделите на криминалистичните характеристики
и особеностите на организирането на разследване на престъпления, свързани
с незаконен трафик на наркотични вещества;
- определяне структурата на методиката за разследване на тези
престъпления;
- идентифициране и анализиране на типични разследващи ситуации и
разработване примерни програми за тяхното разрешаване;
- систематизиране на задачите, характерни за всеки етап от
разследването, с обосноваване на необходимостта от тяхното формулиране и
решаване;
- определяне ефективността на използваните методи за разкриване и
разследване на престъпления, свързани с незаконен трафик на наркотични
вещества и трафик на наркотици, подготвяне криминалистични препоръки
относно тактическите възможности за решаване на специфични задачи на
разследването;
- идентифициране и анализиране процедурни и тактически грешки,
допуснати недостатъци в практиката на разследване на тези престъпления и
разработване научни и методически препоръки за тяхното предотвратяване и
отстраняване.
Обекти на това изследване са престъпни дейности, свързани с
трафика на наркотици и контрабандата на наркотици; дейността на
правоприлагащите
органи
при
разкриването,
разследването
и
предотвратяването на такива престъпления; дейности по противодействие на
разследването на тези престъпления и неутрализирането им; материали от
наказателни дела от определената категория.
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Предмет на изследванетосазакономерностите при извършване на
престъпления, появата на информация за престъплението и неговите
участници, както и моделите за събиране, изследване, оценка и използване
на доказателства при разследване на престъпления, свързани с незаконен
трафик на наркотични вещества и модели на престъпления от тази
категория, от друга страна, моделите на дейност за разследване на тези
социално-опасни действия.
Методологическата основа на изследването са общите методи за
разследване на престъпления, свързани с трафика и контрабанда на
наркотици като социално-правно явление. Работата използва общите научни
методи: приспадане и въвеждане, анализ и синтез, както и методи на частни
научни
изследвания:
сравнително-правна,
системно-структурна
и
статистическа.
Теоретичната основа на изследването са научните трудове на
известни чуждестранни и местни учени в областта на Обща теория на
държавата и правото, Наказателно производство, Наказателно право,
Криминалистика и Криминология.
Нормативната база на изследването е съставена от основните
разпоредби на Конституцията на Република Казахстан, Наказателния кодекс,
Наказателно-процесуалния кодекс, международните правни актове и
действащото законодателство на Република Казахстан, ведомствени
наредби.
Емпирична база на дисертациятаса архивни материали по
наказателни дела, свързани с трафика и контрабанда на наркотици,
статистиката на Главната прокуратура и Министерство на вътрешните
работи на Казахстан.
Научната новост на изследването е преди всичко в научната
обосновка на необходимостта от разработване на техники за
криминалистическа методика на разследване на престъпления, свързани с
трафика и контрабанда на наркотици, определяне мястото на тази методика в
криминалистиката. Въз основа на системния подход се разработва тази
методика и се определят нейните структурни елементи.
Подробно е представенанаказателно-правната характеристика на
престъпленията от разглежданата категория, а също е обоснована
целесъобразността от използването на криминалистическите характеристики
като основа на методиката на разследване на престъпления, свързани с
трафик и контрабанда на наркотици,уточнена е нейната структура,
определено е нейното съдържание и елементи.
В дисертацията са разкрити следствени ситуации и разработени
основни видове програми, използвани в разследването на тези престъпления,
систематизиранизадачи, специфични за всеки етап от разследването,
обоснована е необходимостта от тяхното формулиране и решаване.
Определяне на методите, използвани при условията на противодействие на
разследване на престъпленията срещу личността.
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Идентифициране на проблемите и неизползваните резерви,
определене ефективността на прилаганите криминалистически средства,
методи и техники за разкриване и разследване на престъпления, приготвени
на научни и методологични препоръки за тактически възможности за работа
с някои аспекти на разследването.
Теоретично и практическо значение на изследването.
Съдържащите се в дисертацията изводи и препоръки могат да бъдат
използвани в изработване на законови и правоприлагащи дейности, както и в
учебни курсове по "Наказателно-процесуален закон", "Наказателно право",
"Криминалистика", "Криминология" и специални курсове за борба с
незаконния трафик на наркотични вещества и наркобизнес.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Уводът обосновава актуалността на изследваната тема, разкрива
състоянието на нейното научно развитие, определя целите, задачите, обекта
и предмета на изследването, отбелязва научната новост, теоретичната и
практическата значимост на резултатите от изследването и формулира
основните разпоредби, които трябва да бъдат защитавани.
Глава първа«Обща характеристика на престъпленията, свързани с
наркотични вещества»се състои от три параграфа.
В първия параграф "Криминалноправни характеристики на
престъпления, свързани с незаконен трафик на наркотични вещества"
се изследва концепцията и основните признаци на престъпления, свързани с
незаконен трафик на наркотици.
Анализират се законовите и доктриналните дефиниции на тези
категории от местни, чуждестранни учени и законодатели и се прави опит да
се систематизират резултатите според различни признаци и критерии.
От правна гледна точка всички вещества, класифицирани като
наркотични вещества, не се считат за еднакви.
До 1998 г. наказателното право на Република Казахстан не съдържа
ясно и конкретно понятие за термина "наркотични вещества". Този въпрос е
разрешен едва с приемането на Закон № 279-I "Наркотични вещества,
психотропни вещества, прекурсори и мерки за противодействие на
незаконното им разпространение и злоупотреба" от 10.07.1998 г.
Съгласно чл. 1, ал.. 1 от този закон, наркотичните средства трябва да
се разбират като вещества от синтетичен или естествен произход, включени
в списъка на наркотичните вещества, психотропните вещества и
прекурсорите, подлежащи на контрол в съответствие със законодателството
на Република Казахстан, въведено в съответствие с Протокола от 1972 г. за
изменение на «Единната конвенция за наркотичните вещества» от 1961 г.
Статутът "наркотични вещества" означава не само включването на
вещество в реда, определен в списъка на Конвенцията, но и необходимостта
да се вземе под внимание вътрешното законодателство, предвиждащо
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котирането и лицензирането на производството и разпространението на
такива вещества. Съществува и информация за редовното докладване на
агенциите на ООН, специализирани в производството, потреблението,
износа и вноса, класифицирани като наркотични вещества под формата на
специален международен контрол.
Не случайно, в чл. 1 от Закон № 279-I «За наркотични вещества,
прекурсори и мерки за противодействие на техния незаконния трафик и
злоупотребата" от 10.07.1998, лекарствата се определят като "вещества от
естествен или синтетичен произход, включени в списъка на наркотични
вещества, психотропни вещества и прекурсори, подлежащи на контрол в
съответствие със законодателството на Република Казахстан". Както се
вижда, позицията на законодателя по този въпрос се основава единствено на
официалния правен характер - добавянето на дадено вещество в списъка на
наркотици.
Системното разглеждане на престъпленията с наркотици ни позволява
да обобщим всички антисоциални явления, свързани с тях, и да развием
интегриран подход към превантивните дейности в разглежданата сфера.
Несъмнен е фактът, че обсъжданите по-горе въпроси са тясно свързани с
ефективността на законодателството за борба с наркотиците. Точността на
терминологията гарантира необходимата селективност за разпространение
на специален правен режим.
Във втория параграф "Криминологични характеристики на
престъпленията, свързани с нелегален трафик на наркотични
вещества" авторът прави подробна криминологична оценка на
престъпленията в областта на незаконния трафик на наркотични вещества и
прекурсори.
В първия подраздел на параграфа "Криминогенни фактори" се
изяснява, че всеки факт на употреба на наркотични вещества и извършване
на престъпления не се дължи на някоя изолиранапричина, а се явява
съвкупност от причини и условия, действащи по различно време, различна
сила и при различни обстоятелства. Без да вземаме предвид това, е
невъзможно да се обясни защо един човек започва да използва наркотици и
по този начин извършва престъпление, а друг е в едни и същи условия, но
дори не мисля за наркотици и със сигурност няма да се ангажира с
престъпни действия. Ето защо трябва да се изясни, че желанието за употреба
на наркотици като правило не възниква внезапно, неочаквано.
Комбинацията от положителни и негативни нагласи, индивидуални
характеристики, навици и традиции, постепенно се формират под влияние на
положителни или негативни явления и процеси. Всичко това оказва влияние
на конкретния човек, който действа в съответствие със собственото си
светоусещане.
Вторият подраздел на параграфа "Състояние, динамика и структура
на престъпленията, свързани с наркотични вещества" указва статистиката
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и динамиката на престъпленията, свързани с незаконния трафик на
наркотични вещества.
Анализът на престъпленията, свързани с незаконен трафик на
наркотични вещества и прекурсори, регистрирани през 2016 г. по сметките
на Центъра за правна статистика и специални сметки на Главна прокуратура
на Република Казахстан, показва следното:
Общо престъпления, свързани с незаконен трафик на наркотични
вещества, за които е образувано наказателно производство – 3149.

От тях:
- Незаконно третиране на наркотични вещества, психотропни
вещества и техните аналози, прекурсори без целта за пускане на пазара, чл.
266 от НК на РК – 2102.
От тях, свързани с жени – 3.
- Незаконно производство, преработка, придобиване, съхранение,
транспортиране с цел маркетинг, трансфер или продажба на наркотични
вещества, психотропни вещества, техни аналози, чл. 297 от НК на РК– 996.
- Изнудване или кражба на наркотични вещества, психотропни
вещества, техните аналози,чл. 298 от НК на РК – 3.
- Убеждаване за консумация на наркотици, психотропни вещества или
техни аналози, чл. 299 от НК на РК – 3.
- Незаконно отглеждане на забранени култури растения, съдържащи
наркотични вещества, чл. 300 от НК на РК – 3.
- Незаконен трафик на токсични вещества, както и на материали,
инструменти или оборудване, използвани за производството или
преработване на наркотични вещества, психотропни или токсични
вещества,чл. 301 от НК на РК –1.
- Организация или поддържане на помещения за консумация на
наркотични вещества, техните аналози, както и осигуряване на помещения
за същата цел,чл. 302 от НК на РК – 14.
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- Неправилно боравене с наркотични вещества, психотропни или
токсични вещества,чл. 303 от НК на РК – 21.
- Информация за регистрирани наказателни правонарушения по
съдебни дела, извършени от непълнолетни лица, извършени преди това
престъпления,група лица,такива в състояние на алкохолно опиянение.
Общо извършени - 423 престъпления
непълнолетни или със съучастничество - 1
извършени преди това престъпления - 72
в състояние на алкохолно опиянение - 8
в състояние на наркотична възбуда - 77
група лица - 9
Включително:
- Незаконна употреба на наркотични, психотропни вещества, техните
аналози, прекурсори, без цел пускане на пазара,чл. 296 от НК на РК – 303.
непълнолетни или със съучастничество - 1
извършени преди това престъпления - 52
в състояние на алкохолно опиянение - 7
в състояние на наркотична възбуда - 58
- Незаконно производство, преработка, придобиване, съхранение,
транспортиране с цел продажба, трансфер или продажба на наркотични
вещества, психотропни вещества, техните аналози,чл. 297 от НК на РК– 86.
извършени преди това престъпления - 16
в състояние на алкохолно опиянение - 1
в състояние на наркотична възбуда - 16
с участието на непълнолетни - 8
- Намаляване на потреблението на наркотични вещества, психотропни
вещества или техни аналози чл. 299 от НК на РК – 2.
в състояние на алкохолно опиянение - 1
в състояние на наркотична възбуда - 1
- Незаконно отглеждане на забранени култури растения, съдържащи
наркотични вещества, чл. 300 от НК на РК - 1
- Организиране или поддържане на помещения за консумация на
наркотични, психотропни вещества, както и предоставяне на помещения за
същите цели по чл. 302 от НК на РК– 5.
в състояние на алкохолно опиянение - 2
в състояние на наркотична възбуда - 2
Информация за лица, извършили престъпления, свързани с незаконен
трафик на наркотични вещества
- незаконно лечение на наркотични, психотропни вещества, техни
аналози, прекурсори без цел търговия, чл. 296 от НК на РК – арестувани са
236 души.
От тях:
Граждани на Република Казахстан - 329
Гражданин на ОНД - 7
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Чужденци - 5
Жени - 25
Непълнолетни - 1
- Информация за професията на лица, извършили престъпления,
свързани с незаконен трафик на наркотични вещества:
Работници - 26
Държавни служители -3
Частни предприемачи - 4
Ученици:
Училища, гимназии, лицеи - 3
Професионални технически училища, колежи -4
Университети - 5
Безработни - 301
Образование:
Висше образование - 26
Вторично и средно специално образование - 311
Военнослужещи - 4
- Информация за лица, извършили престъпления в група и в състояния
на алкохолно опиянение, както и престъпления, извършени преди това
В група - 15
В състояние на алкохолно опиянение - 9
В състояние на злоупотреба с наркотици - 76
Предишни престъпления - 92
Също така са изследвани съдебните и следствените практики
относно образуването на наказателни дела и процеса на разследване.
В третия подраздел на параграфа "Самоличност на извършителя общо характеристика" се разглежда личността на престъпника,който
извършва престъпление в областта на трафика на наркотици.
Изследването на причините и условията, които съдействат за
извършването на престъпления, свързани с наркотици, в южните райони и в
цялата страна, както и виктимологичните аспекти на извършването им, дават
възможност да се изследва личността на наркопрестъпника. След това да се
обърне внимание на основния въпрос, а именно – определянето на мерките,
способстващи ефективна борба с тези негативни социални явления.
В третия раздел "Криминалистическа характеристика на
престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотици", авторът
изследва криминалистически характеристики на престъпления, свързани с
незаконния трафик на наркотически вещества, които съдържат типични
данни за предмета на наказателното посегателство, методите за извършване
и разкриване на престъпления, следи, обстановка на престъпленията и т.н.
Планирането на разследващите действия, както и планирането на
разследването като цяло, трябва да бъдат индивидуални и динамични.
Динамично планиране на разследването на наркотични престъпления
означава негова мобилност, гъвкавост, оперативност. Следователят не бива
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да бъде обвързан с ръководството на разследването, което той планира въз
основа на определени данни. Ако има нужда, трябва да се промени плана за
разследване, да се очертаят нови версии. Практиката показва, че дори
хомогенните престъпления се различават помежду си по съществени
подробности, които засягат хода на разследването.
Индивидуално, защото във всеки конкретен случай ходът на
разследващите действия е особен. Следователят не може точно да предвиди
как разпитаният ще се държи, как, какво и при какви обстоятелства ще бъде
намерено по време на обиска, инспекция и т.н.
Динамичното планиране позволява дасе внесат необходимите
промени в плана на разследващото действие, което затова и представлява
само ориентир за планираните разследващи действия.
Втора глава "Възбуждане на наказателно преследване, обект на
доказателства и планиране" се състои от три параграфа. В първи параграф
"Възбуждане на наказателно преследване" се анализират особеностите на
възбуждане на наказателното производство.
Авторът отбелязва, че в изследваната категория на разследваните
престъпления, наказателни дела в 90% се инициират въз основа на
материали от оперативната разследваща дейност. Това се дължи на следните
обстоятелства, които значително възпрепятстват идентифицирането и
разследването на тези престъпления и широко използват оперативнотърсещи мерки:
а) сложност при събирането на доказателства от отделни лица, които
купуват, употребяват и продават наркотици;
б) дълбока конспирация на действията на престъпниците и на канали
за получаване и продажба на наркотици; използването на скривалищата,
пароли, наличието на охранители, разузнаване и контраразузнаване;
в) относителна достъпност и разнообразие от източници на суровини
за производство на наркотици;
г) сложност в избора на момент, място и начини за изпълнение на тези
действия;
д) сложност при идентифицирането на добре прикрити връзки на
престъпната верига, която има ясно изразен организиран и междурегионален
(международен) характер.
Взаимодействието на следователя и оперативния персонал започва от
момента на установяване на участието на определено лице в извършеното
престъпление и продължава до края на предварителното разследване.
Важна роля играе използването на мерките на оперативно търсене с
цел събиране на материали, характеризиращи личността, връзките, начина
на живот на заподозрените, с цел да се идентифицират източниците и
местата за укриване на наркотични вещества; за проверка дали конкретното
лице има предмети и документи, които могат да бъдат доказателство по
делото; за да се изяснят други обстоятелства, които трудно могат да бъдат
проверени чрез разследващи средства. При идентифициране по време на
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разследване на досега неизвестни съучастници в престъплението и нови
епизоди на престъпна дейност на заподозрени, съществува необходимост от
по-нататъшно внедряване на оперативно-търсещи мерки.
Във втория параграф "Предмет на доказване" авторът разгърнато
разяснява обстоятелствата, подлежащи на установяване по дела, свързани с
незаконен трафик на наркотични вещества, се отнасят:
1. Време (период): извършване на незаконни действия с наркотични
или психотропни вещества; откриване или изземане на наркотични или
психотропни вещества от лице; нарушения на правилата на оборота на
наркотични или психотропни вещества.
2. Място на извършване на незаконни действия с наркотични или
психотропни вещества, място на откриване или изземване на наркотични
средства или психотропни вещества, място на нарушаване на правилата за
оборот на наркотични средства или психотропни вещества.
3. Данни, потвърждаващи факта за откриване и изземване на
наркотични или психотропни вещества от задържано лице: наличието на
очевидци, потвърждаващи този факт; отразяването в съответните протоколи
на качествените и количествените характеристики на наркотичните или
психотропните вещества, както и на опаковъчни материали и контейнери, в
които те са положени; спазване на установените правила за конфискуване и
запечатване на опаковъчни материали и контейнери; приложение на
технически средства при задържане на лица за незаконен оборот на
наркотични и психотропни вещества.
4. Принадлежност на иззетите вещества към лекарствени или
синтетични препарати и вещества с наркотични или психотропни
въздействия, включени в списъка с наркотични или психотропни вещества.
5. Наличие в мястото на задържане или извършване на незаконни
действия с наркотични или психотропни вещества следи на лице, извършило
престъпление, или самите тези действия
6. Характер на извършвани незаконни дейности с наркотични или
психотропни вещества по време на задържането на лицето и в процес на
незаконен оборот на тези вещества: разгъната криминологична оценка на
корупционната престъпност като социално опасно явление, което има свои
специфични показатели. Подчертавани количествени и качествени
показатели за корупционната престъпност.
7. Наличие на квалифицирани признаци.
8. Вид на иззетите наркотични средства или психотропни вещества.
9. Количество на наркотически или психотропните вещества, с които
са извършени незаконни действия (малки, средни, големи, особено големи
размери).
10. Наличие на следи (остатъци) от наркотични или психотропни
вещества върху задържаното лице и нещата, които то притежава.
11. Наличие на опаковка и контейнери на следите на извършителя на
престъплението.
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12. Брой на лица, извършили преступление: един престъпник;
организирана група.
В трети параграф, "Планиране на разследване", авторът разглежда
планирането на разследването като тактически прийоми, използвани в
организирането на разследванията на дело като цяло и в производството на
отделни разследващи действия, както и в основните характеристики на
цялото и частите от разследването.
Важно средство за разследване на делото е разработването на писмен
план. Това обаче не е задължително за всяко дело и зависи от сложността на
последното и опита на следователя. При неусложнен случай следователят
може да се ограничи само до кратки бележки в тефтерче за предстоящите
действия по делото. Но, ако има няколко дела в производството, се
препоръчва да се изготви разгърнат план за всяко дело.
Писменият план дава възможност на следователя да организира подобре работата, да дисциплинира себе си и визуално да представи целия ход
на разследването и по всяко време да контролира действията си.
Не съществува задължителна форма на плана. Следователят избира
формата, която ще бъде най-удобна за него.
Във всякаква форма планът трябва да отразява:
а) първоначални и други следствени и оперативно-търсещи действия,
чиято необходимост в производство е очевидна;
б) версии, представени в разследването на този случай (общи, по
страните на престъплението, частни);
в) въпроси, чрез които всяка версия се конкретизира за нейната
проверка;
г) разследващи, оперативно-търсещи и други действия, необходими за
проверка на версията;
д) срокове за изпълнение, насоки за това, кой изпълнява и какво е
необходимо за създаване на условията за изпълнение.
По сложно дело е препоръчително да не се изготвя един план върху
голям лист хартия, обхващащ всички версии, а за всяка версия - план на
отделен лист. На отделни листове може да има планове за проверка не само
на общите версии, но и други, ако проверките им са сложни. Възможността
за изготвяне на подробен план за разследване с повече или по-малко
изчерпателен кръг от версии, обхващащи основните обстоятелства по
случая, обикновено идва след предприемането на първоначалните
разследващи действия, когато разследващият има достатъчно количество
фактически данни.
При разследване на случаи с няколко епизода е целесъобразно да се
изготви план за раследване на всеки епизод отделно.
Планирането на разследващите действия, както и планирането на
разследването като цяло, трябва да бъдат индивидуални и динамични.
Индивидуално, защото във всеки конкретен случай ходът на
разследващите действия е своеобразен. Следователят не може точно да
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предвиди как разпитаният ще се държи, как, какво и при какви
обстоятелства ще бъде намерено по време на обиска, огледа и т.н.
Динамичното планиране позволява да направим необходимите
промени в плана на разследващото действие, което следователно
представлява само ориентир за планирано разследващото действие.
За разкриване и разследване на този вид престъпление е необходимо
да се проведат типични разследващи действия за събиране и проверка на
доказателства. Към такива действия, извършени от следователя,
разследващия орган, прокурора, в съответствие с установената от закона
процедура, се отнасят:
1) проверка на мястото на призшествие;
2) задържане на местопрестъплението ;
3) образуване на наказателно производство;
4) медицински преглед (освидетелстване);
5) разпит на заподозрения;
6) обиск, изземване;
7) назначаване на съдебно-медицински, химически и други
експертизи;
8) разпит на свидетели, съучастници и др.;
9) представяне за идентификация на хора и предмети;
10) следствен експеримент;
11) получаване на проби за сравнително изследване и др.
С цел откриване на лица, замесени в незаконен трафик на наркотични
вещества и успешно разследване на дела за наркотици, оперативните служби
на криминална полиция и отделите за борба с организираната престъпност
провеждат оперативно-търсещи действия, при които могат да бъдат
привлечени определени органи на обществена сигурност.
Тези действия могат да бъдат предприети, за да се идентифицират
престъпно дияние, възбуждане на наказателно дело и след това. Действията
за търсене се регулират от подзаконовите актове. Такива действия включват:
- открито наблюдение и оперативната обстановка;
- разузнаване;
- използване на оперативна отчетност и технологии, негласен апарат
на службата на криминалната полиция.
При успешно реализиране на оперативни данни чрез процесуални
начини в комбинация със следствени действия (претърсване и изземване,
задържане; разпити на заподозрени и свидетели и т.н.), с предварително
разследване, се достига до положителни резултати при разкриването на
престъпления.
Изключително важно за разследването е своевременното провеждане
на първоначални следствени действия и оперативно-търсещи дейности.
В допълнение към първоначалните следствени действия и
оперативно-търсещи дейности е необходимо планиране и своевремено
провеждане на определен комплекс от последващи разследващи действия,
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които помагат да се установят всички обстоятелства по предмета на
доказване и всички епизоди на престъпната дейност на обвиняемите,
включително и по-рано извършени от тях, но не разкритите престъпления;
идентифициране на всички съучастници, за да се определят причините и
условията, които допринасят за извършването на престъпления,
смекчаващите вината обстоятелства и характеристиките на извършителя.
По този начин, системата предписани от закона разследващи
действия, по същество, обхваща всички източници за получаване на
доказателства за субективната страна на разследваното престъпление,
включително действително наказателно поведение, вербални форми на
комуникация, самооценка на обекта на престъпление, интегрирани видове
информация
Трета глава "Специфични особености при провеждането на
разследващи действия по наказателни дела, свързани с незаконен
трафик на наркотици" се състои от шест параграфа.
Първият параграф "Оглед" се състои от две части.
В първата част "Оглед на мястото на произшествието" се анализира
като първично и неотложно разследващо действие. Несвоевременният оглед
почти винаги води до загуба на следи от престъпления, промяна в
ситуацията
на
местопрестъпление,
което
често
затруднява
идентифицирането на извършителя и обстоятелствата на престъплението.
Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс на РК, следователят
провежда оглед на местопрестъпление, помещенията, предметите и
документите, за да открие следи от престъпления и други материални
доказателства, за изясняване обстановката на произшествие, както и други
обстоятелства, имащи отношение към случая.
Значението на огледа на местопрестъплението за разкриване и
разследване на престъпления се дължи на неговото място в структурата на
разследването като източник за получаване на основна доказателствена и
оперативно-издирваща информация за престъпно събитие и за лицето, което
го е извършило. В условията на научно-техническия прогрес,
информативните възможности на огледа се увеличават. Кръгът на
материалните следи се разшири значително, които могат да бъдат взети за
целите на доказателството, арсенал от технически средства и устройства за
тяхното откриване, фиксиране и изследване. Огледът също се подобрява в
организационо-тактически смисъл. Все по-широка гама от специалисти се
привличат от следователите, за да произведат тези разследващи действия.
Една от организационните форми на успешното използване на познавателни
възможности за оглед на местопрестъпление са разследващо-оперативните
групи, създадени в органите на Министерството на вътрешните работи.
Разширяването на познавателни възможности за оглед на
местопрестъпление става за сметка на разкриването на фактическите данни
за признаци на състав на престъплението, характеризиращи обективна и
субективна страна на престъплението, свързано с незаконното
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разпространение на наркотици.
Във втората част "Оглед на лицето" се разглежда и анализира
следственото действие «оглед на лице», което е задължително за разследване
на наказателни дела, свързани с незаконния оборот на наркотични вещества
и прекурсори, с цел получаване на следи, доказващи участие на лицето в
извършването на престъпление.
Например, изследват се дрехи на заподозряно лице, джобове, яки,
ръкави и други части от облеклото, за да се намерят хранилища за
съхранение на наркотици. Задължително е да се извършват подрязване на
дъното на всички посочени места, за да се установи факта, че се съхраняват
наркотични вещества, като по този начин се установи участието в
извършването на престъплението. Задължителен оглед на тяло, тъй като там
също могат да останат следи от наркотични вещества. Също безспорен факт
за участието на лице в извършването на престъпление, свързано с незаконен
трафик на наркотични вещества се явявя установяването на факта за
употребяване на наркотични вещества, чиито следи могат да се установят
при оглед на лице, задържано по подозрение за извършване на
престъпление, свързано с незаконен трафик на наркотични вещества.
Във втори параграф "Обиск и изземване" авторът разгърнато описва
характеристиките и значимостта на търсенето и изземването по време на
разследването на наказателни дела за престъпления, свързани с наркотици.
Технология за обиск и изземване.
В психологическите основи на обиск се обединяват две
противоположни форми на дейност: работата на следователя за търсене и
откриването на наркотици и действията (стремежи) на обискираното лице с
цел да се предотврати откриването на тези наркотици.
Трябва да доминира психологическото отношение на следователя. В
основа на информация, получената как процесуално, така и оперативно
информация, въз основа на анализ на ситуацията на място за обиск и
личните наблюдения на следовател се моделира психологическия портрет
обискираното лице и имащи предвид неговите нагласи, склонности, умения,
се стреми да определи къде и как в тази ситуация може да скрие
наркотиците.
В съответствие с чл. 234 от НПК на РК протоколът е основното
средство за фиксиране на обиск. Той посочва: кога, от кого, къде, в кое дело,
в чие присъствие се извършва обиск и какви са неговите резултати. В
протокола се детайлизира информацията за намерените предмети и мястото
на тяхното откриване.
В същото време се стремят по-точно да се посочат общите и частни
признаци на обектите, най-ярките техните предмети: форма, размер, цвят,
значение на предмета; наличие на негов номер, фирмени или маркировачни
символи. Специално внимание се обръща на качествените характеристики на
обектите: нови, стари, употребявани и т.н. Ако се изземват еднородни
обекти, тогава тяхното количество се посочва с думи.
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Особено внимание се обръща на описанието на откритите
скривалища, тяхното местоположение, маскиране и съдържанието им.
Протоколът трябва да посочва кои предмети са били издзети доброволно.
В заключителна част от протокола посочва кои материали са били
иззети, как са били опаковани, запечатани, на кого и какво точно са били
прехвърлени в безопасно съхранение.
В трети параграф "Разпит на свидетели" се разглеждат особеностите
на провеждане разпита на свидетели за тази категория наказателни дела.
Предмет на разпита на свидетели са всички обстоятелства, които
трябва да бъдат установени по делото, включително тези, свързани с
самоличността на обвиняемия и пострадалия, както и с отношението на
свидетелите към тях.
Задачата на следователя, когато разпитва свидетеля, по принцип е да
подпомага на разпитаните да възстановят действителната картина на
разследваното събитие и да припомнят забравените факти.
По време на разпита на свидетели-очевидци на инцидента се
изясняват:
а) обстоятелствата на присъствие на местопрестъпление: кога, как
(идва пеш, пристига с транспорт) достига мястото на инцидента; има ли
някой друг със свидетеля, ако е така, кой точно? по време на пристигането
на свидетеля има ли други хора и ако да, то какво правят, за какво говорят,
кога напускат мястото;
б) мястото и часът на инцидента: адресът, характеристиките на
мястото или терена (улица, двор, стая, кухня), времето на събитието, по кое
време е видян инцидента (поне приблизително);
в) при какви условия свидетелят наблюдава инцидента: от каква
дистанция, какво е осветяването, видимостта, дали има намеса при
наблюдението, ако е така, то каква.
В края на разглеждането на тактиката за разпит на свидетеля и на
пострадалия искам да отбележа, че с прилагането на определени тактически
методи за разпит, следователят трябва да бъде много внимателен, тъй като
при некомпетентентното му приложение, може незабележимо да премине
линията, след която свършва помощта на разпитвания за възстановяване на
действителната картина на събитието и било определена като основна задача
на следователя при разпит на свидетели и жертви) и започва предположение,
"подвеждане", насочващи въпроси, което е абсолютно неприемливо.
В четвърти параграф "Разпит на заподозрения (обвиняем)" се
разглеждат особеностите на разпита на заподозрения и обвиняем.
Заподозреният е лице, което е задържано по подозрение за
извършване на престъпление и към него е приложена мярка за ограничаване
на свобода, преди на обявяване на обвинение. Заподозреният има право да
даде обяснения, да внася молби, да подава жалби срещу действията и
решенията на лица, които провеждат разследване, следователят, прокурорът.
Ако има достатъчно доказателства, които дават основание да породят
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обвинение за извършване на престъпление, следователят издава обосновано
решение да призове лицето като обвиняем. Към момента на предявяване на
обвинение, наличните доказателства трябва да установят събитието на
престъплението, умишленото или безразсъдливо извършване на деянието от
лицето, което трябва да бъде доведено като обвиняем, и отсъствието на
обстоятелства, които премахват наказателната отговорност за деянието. За
да се направи това, е необходимо човекът да бъде разпитан подробно за
всички обстоятелства по делото, преди да бъдат повдигнати обвинения
срещу него. По този начин, обем на информация, изяснени по време на
разпит на лице като заподозрян, а след това като обвиняем съвпада.
Съществуват редица прийоми, препоръчани за следователи, за
служители при разпитване, за да се получи от заподозрения вярна
информация. Те включват: акцент върху първата невярна информация,
представяна от разпитвания; подробни доказателства за идентифициране на
несъответствия чрез използване на разкритите противоречия по време на
разпит; представяне на доказателствата в определена последователност, и
др. Максимално трябва да се използва елемента на изненадата при ареста и
изпращане на разпит, дефицитът на време у заподозрения, за да обмисли
лъжливи обяснения, както и ограничено разбиране на обема на
доказателствата за вината му.
Разпитът на заподозрян в съответствие с чл. 64 от НПК на РК следва
да бъде направен незабавно след задържането и в изключителни случаи не
по-късно от 24 часа от момента на задържането. Въпреки това задържаният
потребител на наркотици или наркоман трябва, ако е необходимо, да се
разпитва многократно при условия, които изключват възможността той да е
в състояние на наркотично опянение или абстиненция. Така, по изучени
наказателни дела, в 76,9 % от случаите, лицата, задържани по подозрение за
извършване на този вид престъпления, са били в състояние на интоксикация
и са били разпитвани многократно.
Ефективността на повторно разпитване може да увеличи използването
на сведенията, който ще бъдат получени чрез проверка на информацията,
предоставена от заподозрения при първото разпитване, резултатите от
огледа, и други разследващи действия.
Обхватът на въпросите, които трябва да бъдат изяснени по време на
разпита на заподозрян (обвиняем), се определя от конкретната ситуация на
разследване, която се е развила по време на първоначалния етап на
разследването. Във всички случаи са изясняват следните обстоятелства:
- какъв е източникът на придобиване на наркотични вещества;
- кога, къде, от кого са наркотични вещества;
- особености за лицето, продаващо наркотици;
- каква е целта на придобиването на наркотици;
-употребява ли наркотици, ако е така, от кога и при какви
обстоятелства е започнало да консумира;
- къде (от кого) са били държани;
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- къде и на кого са продавани наркотични вещества;
- на каква цена са продадени или закупени наркотици;
- кого познава от броя на потребителите и дистрибуторите на
наркотици, известни ли са му източници на престъпления, свързани с
наркотици, места на тяхното потребление;
- кога и къде се е извършвало събирането на наркотични суровини;
- колко пъти е идвал в даден регион за закупуване на наркотици;
- маршрутите, видовете транспорт, използвани за пътуване и
планираните маршрути на излизане от региона;
- къде се извършва производството на наркотици;
- методите, използвани за прикриване на наркотици и престъпни
действия;
- принадлежността на иззетите и откритите неща, предмети, дрехи на
заподозрения;
- колко време е изминало от последното потребление на наркотични
вещества;
- вид и количеството на употребяваното лекарство за последен път;
- дали е в състояние на наркотична интоксикация или абстиненция
(въздържане) по време на разпит.
За да се постигне психологически контакт с разпитания, трябва да се
има следната информация за личността му:
- причини за употребата на наркотични вещества;
- при какви обстоятелства започва да употребява наркотици, на каква
възраст, какъв вид наркотици предпочита той пред другите (т.е. да се получи
възможно най-много информация за степента на привличане към
наркотичните вещества);
- обстановка и условия в семейството му, на работното място, на
мястото за живеене и обучение;
- кръг от познати, ролята на разпитваните в неформална група;
- положителните аспекти на личноста на разпитваното лице
(интереси, хобита и т.н.).
Наличието на безспорни доказателства принуждава заподозреният
(обвиняемият), за да признаят конкретни епизоди на своите престъпни
дейности, ги дават за единични, отричат връзка с други престъпници,
представят себе си за лица, които предоставт случайна помощ на непознати.
Така в изследвани наказателни дела при първоначалния разпит, те твърдят
че са консумирали наркотици само няколко пъти - 33,3 % от разпитваните,
въпреки че по-късно се оказва, че те дълго време се проверяват и имат
предишни присъди за престъпления, свързани с наркотици.
В хода на разследването на престъпления, свързани с незаконен
трафик на наркотични вещества, е важно да се установи вината на
обвиняемия като задължителен елемент на обвинение и предмета на
разпитването му.
20

Във петия параграф "Назначаване на експертиза" е разгледано
значението на провеждането на експертизи за определяне на причастност на
лицето в извършването на престъпление, свързано с незаконния трафик на
наркотични вещества.
Обект на екзпертиза по тези разглеждани случаи са иззети наркотични
вещества, фалшиви рецепти, документи и др.
При изпращане на експертиза различни видове наркотици и предмети
със следи от престъпления, конфискувани от заподозрения и открити на
мястото на задържане на заподозрения или по време на обиск на
местопрестъпление, необходимо да се вземат под внимание техните
специфични особености, включително възможността да се промени състава
им по време на съхранение, поради нестабилността на повечето органични
компоненти.
При изпращане на експертиза на растителни обекти, трябва да бъде
гарантирана безопасността на всички вегетативни части на растението
(съцветия, листа, стъбла, кутийки и др.). За решаване на въпроса за областта
на растеж на наркосъдержащи растения, идентификация на техните времени
характеристики (фаза на вегетация), заедно с изследваните обекти експертът
се нуждае от проби на растения (коноп, мак), от мястото на растеж, взети от
мястото в най-краткия период на идентификационий период, т.е. в периода
от момента на извършване на нарушението до момента на подаване на
предметите за експертиза.
За да се отговори на въпроса за метода на производство, експертите
се нуждаят от образци на изследваните вещества, предмети (инструменти),
които биха могли да се използват при производството на наркотични
вещества (прес-формити, сита, платове, ножове, стъргалки, везни и т.н.). За
да идентифицира цялото в отделни части, експертът се нуждае от
информация за условията на съществуване (съхранение), мястото на
изземване на отделните части, конкретното се търси в общото.
При изследването на наркотици, пред експертите от физикохимичната лаборатория се поставят следните общи въпроси:
- дали представеното вещество е наркотично вещество;
- към кой тип наркотици принадлежи обекта на изследване;
- каква е концентрацията на основните наркотични компоненти в
изследвания обект;
- дали пробите имат общ източник на произход;
- в каква местност е расяло растението, което служи като суровина за
производство предмета на проучването;
- дали е възможно да се направят наркотици от субстанцията,
представлена за изследване;
- дали тетрахидроканабинолът се съдържа в смола, в смивки от
лицето, ръцете на заподозрения в пушене на наркотици;
- дали заподозреният е пушил наркотик.
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Като цяло експертиза
обикновено решава проблемите на
диагностиката (разпознаване на обекти, включително установяване на
тяхното естество и произход, характерни особености, определяне на вида на
наркотиците) и идентифициране на конкретен обект чрез сравняване на
индивидуалните свойства на два или повече предмета, свързани с дадено
престъпление, както и други важни за разследването въпроси.
Методите, използвани в този процес, се заемат основно от
аналитичната химия - науката за принципите и методите за определяне на
състава на материалния свят. След като трансформираха постиженията на
тази наука в специфични методи, специалистите успяха да установят
следните характеристики:
- състав на макро-микроелементи (от които се състоят елементи на
обекта, който се изследва, и в какви количества);
- молекулен състав на обекта;
- характерни функционални групи от молекули, които съставят
веществото;
- фазов състав (форми, включвания на компонентите, присъстващи в
изследваните обекти, съдържание на тези форми, формиране на отделни
фази).
Въпросът за природата на изследвания обект се решава само чрез
молекулярен анализ и върху него попада голямата част от експертното
натоварване; другите характеристики, разкрити в хода на физическите и
химическите изследвания, дават информация с идентификационен характер.
С идентификационните проучвания могат да бъдат поставени
следните въпроси:
- дали пробите имат обща родова или групова принадлежност, коя от
тях;
- дали иззетите вещества се състоят от едно цяло (една маса);
- дали иззетите вещества имат общ източник на произход за
използваната суровина, мястото на растежа й;
- дали иззетите растения растат на определено място на местност;
- дали иззетите вещества имат общ източник на произход по метода
(технологията) на производство, условията на съхранение;
- дали представените за изследването образци са част от конкретно
растение коноп;
- дали представените части от растението съдържат наркотични
вещества и какви?
- дали е възможно да се направи наркотик от частите от растението,
представени за разглеждане;
- дали представени за изследване пробите от растението, могат да
служат като суровини за производството на наркотици;
- дали сламата (стъблата, кутийките), представени за изследване, е
наркотик.
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Откриването, фиксирането и изземването на предмети от растителен
произход изисква определени умения и спазване на предохранителните
мерки, за да се запази доказателствената стойност на обектите.
В шести параграф "Медицинска експертиза" докторантът разглежда
важното значение за получаване и събиране на доказателства, което има
съдебномедицински преглед по време на разследването на наказателни дела
от тази категория.
Изисквание на НПК на РК гласи, че "за откриване в човешкото тяло
на отличителни белези, следи от престъплението, нараняване, откриване на
състояние на опиянение или други свойства и признаци, свързани с
наказателното дело, ако то не се нуждае от производството на
съдебномедицинска
експертиза
може
да
бъде
произведено
освидетелствование на заподозрения, обвиняемия, пострадал и свидетел с
негово съгласие, освен в случаите, когато осведетелстване е необходимо да
се направи оценка на достоверността на показанията му. Освидетелстване се
извършва от следовател. Ако е необходимо, следователят привлича лекар
или друг специалист в производството на освидетелстване. При разглеждане
на лице от различен пол следовател не присъства, ако изследването е
придружено с разсъбличане на това лице. В този случай прегледът се
извършва от лекар.
Като се има предвид, че задържаният може да има невидими следи от
наркотици или следи от тяхното потребление в устната кухина, а самият той
може да е в състояние на наркотична интоксикация или абстиненция, е
необходимо да се проведе преглед с участието на специалисти сред
медицинските работници.
Преди това, в съответствие с изискванията на Наказателнопроцесуалния кодекс на Република Казахстан, е необходимо да се изготви
мотивирано постановление за провеждане на освидетелстване.
В присъствието на свидетели трябва да се направи следното:
а) измиване на повърхностите на дланите, пръстите, кухината на
устата с тампон от памук или марля, напоен с алкохол или друга
алкохолносъдържаща течност;
б) събиране на веществото от ноктите, ако е необходимо, рязане на
последните;
в) оглед на тялото на освидетелствания, с цел откриване и определяне
на следи от инжекции и тяхното местонахождение (извършено само от
служител от същия пол като лицето, което се осведетелства);
г) вземане на проби от биологични течности (кръв, урина, слюнка).
Взимането на проби за изследване се извършва в медицинска
институция от специалист, от името на лицето, извършващо
освидетелстване. Ако специалистът не може да участва, изборът на
образците, посочени в пункти а), б) и в), се извършва от следователя или от
оперативния служител
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Пробите, получени по време на освидетелстване по подходящ начин,
правилно се опаковат, запечатват и изпращат за експертиза. Напредък и
резултати от освидетелстването се записват в протокола.
Съдебно-медицинско освидетелстване е разновидност на съдебномедицинската експертиза. Предмет на съдебномедицинския преглед е
човешкото тяло. Извършва се по решение на следователя от лице,
компетентно в областта на съдебномедицинския преглед или от лекар.
Криминалната дейност на лица, участващи в незаконен трафик на
наркотични вещества, наркобизнес, като правило не се ограничава до един
епизод. Следователно във всеки отделен случай следователят трябва да
изгради версии на всички факти, които действително могат да се случат, т.е.
по всички епизоди на престъпно събитие.
В заключение са формулирани основните изводи и конкретни
предложения за изследваните проблеми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приближавайки до логичното заключение на тази работа, трябва да
отбележим, че злоупотребата с наркотици е справедливо оценена като много
опасна форма на престъпност в наши дни.
Профилактика на употребата на наркотици и борбата с незаконния
трафик на наркотици е един от важните компоненти на държавната политика
на Република Казахстан. Развитието на научно обосновани и ефективни
подходи в борбата с наркобизнеса, при превенцията и лечението на
зависимостта от наркотични вещества, е многократно подчертано в
посланията и публикациите на Президента на Република Казахстан
Н.А.Назарбаев. Страната също така участва активно в създаването и
поддържането на международни мрежи и програми в областта на борбата с
наркоманията и наркобизнеса.
Правителството одобри Програмата за борба с наркомания
и
наркобизнес за периода 2012-2016 г., чийто основен бюджет е насочен към
укрепване на южните граници на страната.
Като част от изпълнението само на Държавните програми, поголямата част от средствата са насочени към дейности за борба с
наркобизнеса и незаконния трафик на наркотици, за предотвратяване на
употребата на наркотици сред населението и определени групи, на
профилактика на последствията, свързани с употребление на наркотици.
Най-малкият дял на разходите в рамките на държавните програми попада в
дейностите, свързани с мониторинга, координацията и обучението в
областта на превенцията, лечението на наркотичната зависимост и борбата с
наркобизнеса.
Въпросите за борба с незаконния трафик на наркотици бяха
разгледани през 2015 г. на среща на Координационния съвет на
правохранителните органи, на разширено заседание на Колегия на
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Генерална прокуратура на заседание на Междуведомствената комисия за
предотвратяване на престъпленията при министър-председателя на
Република Казахстан.
За целите на междуведомственото сътрудничество и укрепване на
превантивната работа в страната е създаден и работи
Национален
Координационен съвет по здравеопазване при Правителството на Република
Казахстан. През 2015 г. на заседанията на Съвета, наред с други въпроси,
бяха обсъдени въпросите за подобряване на междусекторното
сътрудничество в областта на борбата с алкохолизма, тютюнопушенето,
наркоманиите и таксиманията.
Във всички региони бяха създадени регионални междуведомствени
щабове за координиране на дейностите, насочени към борба срещу
употребяването на наркотици и наркобизнеса.
През последните години се обезпечава плавен преход от преследване
на употребяващите наркотици при извършване на дребни престъпления до
подтискане на организираната престъпност, контролираща трафика на
наркотици и разгърнатата мрежа за дистрибуция на наркотици, което се
отразява в отчетите за дейността на правоохранителните органи в тази
област.
По този начин, обобщавайки всичко изложено дотук, може да се каже
следното. Правителството на Република Казахстан предприема активни
стъпки, за да въведе системата за противодействие на трафика на наркотици
и системата за превенция и лечение на наркоманите в съответствие с
международните стандарти. През последните години пазара на наркотици в
страната претърпява значителни промени, което изисква подходящи
проучвания, за да се състави по-достоверна и надежна картина на ситуацията
с наркотиците. Въпреки факта, че системата за събиране и мониторинг на
данни в Република Казахстан през последните няколко години е значително
подобрена, тя все още се нуждае от по-нататъшно развитие и
усъвършенстване.
В същото време ефективността при постигането на целите в борбата
срещу наркоманиите и трафика на наркотици зависи от условията за
максимална консолидация на всички заинтересовани държавни органи,
неправителствени асоциации и широката общественост в разработването на
регионални и секторни програми за борба с наркоманията и трафика на
наркотици в Република Казахстан.
При изпълнението на тези цели ще се постигнат следните резултати:
1) ефективен отговор на резултатите от мониторинга на проблема;
2) създаване на по-благоприятни условия за рехабилитация и
ресоциализация на наркомани;
3) намаляване на равнището на незаконния трафик на наркотици и
неутрализирането на свързаната с тях престъпност;
4) разширяване на взаимодействието между държавните органи,
местните власти и обществените организации относно превенцията на
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злоупотребата с наркотици;
5) подобряване на координацията на пълномощните органи на
Република Казахстан със заинтересовани международни организации в
областта на превенцията, лечението и рехабилитацията на наркомани,
борбата с трафика на наркотици.
Бъдещето. Въпреки настоящите си проблеми Казахстан
прави
сериозни усилия, за да престане да бъде транзитна страна за наркотици, да
финализира закони, да развива своите полицейски служби и да си
сътрудничи с международната общност. Корупцията, липсата на достатъчно
средства за обучение и оборудване, слаба инфраструктура, все още са
сериозни проблеми, но съм убеден, че целите на нашата държава в борбата с
това зло ще намалят максимално нивото на трафика на наркотици и ще
неутрализират свързаната с това престъпност.
Престъпленията в областта на незаконния трафик на наркотични и
психотропни вещества представляват пряка и реална заплаха за
националната и обществената сигурност на Казахстан. През последното
десетилетие страната започна да приближава с особено бързи темпове тази
опасна граница, последвана от дегенерация на нацията.
Нарастването на наркобизнеса и консумацията на наркотични
вещества се съпровождава и от увеличаване на другите общи престъпления.
Така че, според статистиката, от 10 имуществени престъпления почти всяко
6-о е извършено от наркомани. Преобладаващото мнозинство от тези
престъпления са извършени от лица на възраст под 35 години.
Тежестта на проблема не отслабва, трафикът на контрабандата
постоянно се променя и проникването на международни престъпни групи в
пазара на наркотици в Казахстан се увеличава. Повечето от употребяваните
в Казахстан наркотици са контрабандни. Основните източници за доставяне
на наркотици на пазара в Казахстан са: Украйна - макова слама
(нарастването на доставките през последните пет години се е утроило);
Китай - предимно ефедрин; Латинска Америка - хероин, кокаин; Холандия,
Полша, Германия - "екстази". Що се отнася до Югоизточна Азия,
разширяването на опиума в азиатската посока се увеличава експоненциално.
Потенциалът на страните от "Златния полумесец" - Пакистан,
Афганистан и Иран, в производството на опиум стана фактор за сериозна
заплаха, след като внимателно охраняваната граница на СССР стана
"прозрачна". Чрез Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан - страни, които
добавят продукта на наркотичното си производство към транзитните стоки,
трафикът на наркотици минава през Казахстан, Балтийските държави и
Западна Европа. Този път стана толкова лесен и достъпен, че сега него
използват колумбийски кокаински картели.
Лесно е да се види, че трафикът на наркотици минава през района на
Жамбълска област на Казахстан, която са най-уязвими към престъпленията,
свързани с наркотици. Поне две причини допринасят за това.
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Първо, регионът на Жамбълска област е активно усвояван от
наркопрестъпници, тъй като това е процъфтяваща територия за доходите на
населението. Наркопрестъпността е сложен феномен, който представлява
многофункционална престъпна дейност, включваща значителен брой на
хора-функционери:
наркодилъри,
наркокуриери,
съдържащи
наркоскривалища и употребяващи наркотици. Разкриването и разследването
на такива престъпления е възможно само в системата на връзки и отношения
между всички участници в тази престъпна дейност.
Криминалистически научни изследвания, проведени в няколко
региона на страната, показват, че проблеми и трудности възникват както в
процеса на разкриване на такива престъпления, така и в тяхното разследване.
Това се дължи на редица причини.
Първо, високата латентност на престъпленията, свързани с
незаконния трафик на наркотици.
На второ място, анализът на представените данни показва силна
тенденция за намаляване на броя на изявените престъпления.
На трето място, съществуващто разделение на органите, призвани за
борба с престъпността в областта на незаконния трафик на наркотици.
Четвърто, отсъстват ефективни методи за разкриване и разследване
на престъпления, свързани с незаконен трафик на наркотици.
Ефективността на тази работа до голяма степен зависи от нивото на
знания и умения на специалистите, въоръжени със системно мислене,
методология на професионалната дейност, арсенала от теоретични и
практически средства от всички тематични области, свързани с тази
проблема.
От своя страна, сред социално-икономическите, административни и
психологически подходи на преден план, по наше мнение, действат
криминалистични средства за разследване на тези престъпления. Това
актуализира проблема за по-нататъшното развитие на оптимални
криминалистични методи за разкриване и разследване наркопрестъпления
на базата на научни изследвания на типични криминални ситуации и
адекватно развитие на разследването. По наше мнение, проучването от тази
гледна точка е същността на ситуационния подход към изучаването на
криминологични явления, лежи в основата на методика за разследване на
всякакъв вид престъпност, включително на тези, извършени в областта на
трафика на наркотици.
Резултатите от изследването на криминалистките характеристики на
престъпления, свързани с трафик на наркотици, допуска определянето, че
съществуващата система на правоприлагащага практика не идентифицира и
разкрива тези престъпления, в това число контрабандата им, а наказателно
преследва употребяващите наркотици.
С отчитане на подхода към криминалистическата методика по
разследването, както въз основа на изследването на закономерности, от една
страна, на престъпната дейност на лица, за подготвяне, извършване и
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прикриване на престъплението, а от друга, от Наказателно-процесуалния
кодекс, също така съдебно разглеждане наказателни дела, в структурата на
частна криминалистична методика за разследване на престъпления, свързани
с незаконен оборот, като цялостна методична система, следните компоненти
могат да бъдат изведени:
- криминалистична характеристика на престъпленията, свързани
незаконен трафик на наркотици;
- криминалистическа характеристика на предварителното разследване
на престъпления, свързани с незаконен оборат на наркотици;
- криминологична характеристика на съдебно разследване в случаи на
престъпления, свързани с незаконен трафик на наркотици.
Криминалистическа характеристика на престъпления, свързани с
незаконен трафик на наркотики
представлява
съвкупност от
криминалистически значими признаци на този вид престъпления. Ние
смятаме, че при извличане на информация
имат значение такива
структурните елементи на криминалистични характеристики на
престъпления изследвани видове, като предмет на престъпно посегателство,
лични характеристики на извършителя, обстановката и начина, по който е
извършено престъплението, механизмът на следообразуване, типичната
криминогенна обстановка.
Информацията, която включва указани елементи на криминалните
характеристики на престъпленията и системата на корелационни връзки
между тях, допринася за по-голяма точност при търсенето на носители на
криминалистична важна информация, оптимизиране проверката на
предлаганите разследващи версии, действия, както и евристичните
възможности за разработване на програми за разкриване на престъпления от
изледованата категория.
Централното място в структурата на криминалистичното
характеризиране на престъпленията, свързани с незаконен трафик на
наркотици, е обектът на престъпното посегателство - наркотичните
вещества. Това се дължи на няколко причини, а именно:
- предметът на наказателното посягателство служи като основа за
класифицирането на всички престъпления, свързани с наркотиците;
- в престъпленията на изследвания тип наркотици действат като
основен следизиращ обект. Следи от наркотични вещества остават: на
мястото на престъпното събитие (под формата на материални и идеални
следи); върху тялото и в тялото на наркоманите, които употребяват
наркотици (на места за инжекции, кръв, урина и т.н.); относно
инструментите на престъпността, използвани от престъпника; в местата на
последващото му местоположение, подслон и изпълнение; върху самия
престъпник (в тялото, върху тялото, дрехите и т.н.);
- според направеното изследване, по дела, свързани с незаконен
трафик на наркотици, материални следи от наркотици са регистрирани в
100% от наказателните дела,
затова има поговорка за този вид
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престъпление: "Няма наркотици - няма престъпление";
- предметът на наказателното посегателство най-ясно характеризира
метода на престъпността, мотива и личността на престъпника.
В сложния механизъм на наркопрестъпността, личността на
организатора на трафика на наркотици играе важна роля, но не е отразена в
нито една от престъпните типологии, налични в криминологията и
криминалистиката.
Само
отделни
автори
развиват
социалнопсихологическия портрет на престъпника, участващ в престъпни дейности.
Изглежда, че в близко бъдеще обещаващата посока ще бъде разработването
на конкретни препоръки за работа с такава категория лица и въвеждането на
практическата им дейност от правоохранителните органи.
Високото ниво на латентност на теста определя типа на разкриване на
престъплението, най-вече в резултат на тайни и оперативно-издирвателни
дейности, структурата на които е доминирана от такова събитие като тест
покупка. Без да засягат достойнството на дейностите по оперативно-търсене,
то трябва да се подчертае, че федералния закон "На оперативноиздирвателна дейност" предоставя възможности за кандидатстване и други
еднакво важни операции за търсене: контролирана доставка, бързо
разгръщане, оперативен експеримент и др.
По наше мнение, с цел избягване на процесуалните и тактически
грешки се изисква по-нататъшно усъвършенстване на модела схеми
тактически операции, насочени към легализирането на оперативната
информация, разкриване и разследване на престъпления, разследваната
категория, използването на резултатите от действията за оперативно-търсене
в доказване на наказателни дела.
Проблемът с престъпността, свързана с трафика на наркотици, е един
от най-актуалните, като наркоманията продължава да расте, и борбата с него
на практика не дава положителни резултати. Всяка година в престъпната
дейност, свързани с незаконен трафик на наркотици, участват хиляди хора
по цялата планета.
Анализът на предварителното разследване на престъпления, свързани
с незаконен трафик на наркотични вещества, позволява да се заключи, че
сегашната институция на предварителното разследване не е съвършена.
Предложената работа очертава предложения за премахване на
установените недостатъци, предложения в областта на нормативната уредба
на предварителното разследване, препоръки за разследване на наказателни
дела, свързани с незаконен трафик на наркотични вещества.
При извършването на оперативни мерки за търсене с цел разкриване
на престъпление, свързано с трафика на наркотици, изследователят трябва да
е запознат с оперативната информация. В разглежданите случаи
взаимодействието на изследователя с оперативния персонал трябва да бъде
постоянно и оперативният персонал трябва да предостави оперативна
подкрепа за разследването.
Причините и основанията за започване на наказателно дело трябва да
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бъдат взети предвид резултатите от оперативната търсене. На етапа на
образуване на наказателно дело е необходимо да се провеждат тактически
операции за откриване и изземване на наркотици, след изземването на
наркотици е необходимо да се проведе предварително разследване с
помощта на експерти от иззети предмети, за да се установи тяхната природа.
След образуването на наказателно дело е необходимо да се проведат
съдебни и съдебни биологични прегледи както за изтегленото вещество, така
и за изплакване от ръцете, лицето, косата и т.н.
Задържането трябва да се разглежда като процесуално действие, което
може да се извърши преди започване на наказателно производство,
задържаният трябва да бъдат информирани за правата си, предоставянето на
адвокат - защитник е задължително. Човек, който е открил наркотични
вещества, може да бъде разпитван само като заподозрян.
Преди първи разпит на лице, ако има съмнение, че използва
наркотици, е необходимо извършване на медицински преглед за определяне
на психическото и физическото му състояние и възможността за участие в
провеждането на разследването.
При повдигането на обвинения участието на адвоката трябва да бъде
задължително. Изследователят, когато взема решение за квалифицирането
на престъплението, трябва да докаже наличието на голяма част от
лекарството, тъй като не е установено от закона.
Тъй като пристрастяването е психично заболяване, характеризиращо
се с наличие на психически и физическа зависимост, за по-пълно изследване
на личността на обвиняемия (заподозрян), нужно е провеждането на
лекарствено лечение, психиатрични и психологически изследвания.
Лица, които са ангажирани в разследването на криминални случаи,
свързани с трафика на наркотици, трябва да бъдат запознати с указанията на
правилата на тяхната регистрация, съхранение, унищожаване и едва след
това може да бъде допуснат до разследването на тази категория дела.
Инспекция на наркотични вещества трябва да се извършва само в
присъствието на свидетели, лекарства трябва да бъдат фотографирани,
независимо от техния брой, и запечатани в място без отстраняване и
последващата проверка. Унищожаването на наркотика може да се направи
само от състава на комисията с участието на следователя.
За да се предотврати укриването на престъпления, свързани с трафик
на наркотици, ако има информация за факта на продажби и да се
идентифицират лицата, участващи в тяхното пускане на пазара, трябва да се
разпределят за тези лица, неустановени в отделно производство по
наказателни дела.
АПРОБАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
Основните теоретични позиции, изводи, научни и практически
препоръки за резултатите от изследването са представени от автора на
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направления в борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике
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