СТАНОВИЩЕ
От проф. д.ю.н. Йонко Кунчев относно проект за дисертация на
тема „Разследване на престъпления, свързани с наркотици”,
подготвена от Саткей Талгат Бесенбеевич от Р Казахстан
Темата безусловно представлява научен и практически интерес.
Дисертацията се състои от въведение, три глави, заключение и списък на
използваната литература. Структурата на дисертацията е логична и е в
съответствие с приетото в криминалистическата съдържание на методика
за разследване на престъпление.
Предмет на първата глава е общата характеристика на
престъпленията, свързани с наркотици. В нея се включва
наказателноправната,
криминологичната
и
криминалистическата
характеристика
на
тези
престъпления.
Систематизирани
са
престъпленията, които са свързани с наркотични вещества. Посочени са
криминогенните фактори, влияещи за този вид престъпления. Изготвен е и
профил на типичния извършител на тези престъпления. От гледна точка на
криминалистическата характеристика на свързаните с наркотици
престъпления докторантът очертава типичните начини за извършване на
тези престъпления и типичните следи, които възникват и могат да бъдат
открити в процеса на разследването.
Предмет на втора глава са въпросите относно образуването на
досъдебното производство за престъпления, свързани с наркотични
вещества, предмета на доказването при разследването и планирането на
разследването. В дисертацията са посочени типичните ситуации при които
се образува досъдебно производство за такива престъпления. Предметът на
доказването е конкретизиран в съответствие процесуалната форма и
конкретните обстоятелства, които трябва да бъдат доказани при
разследването на престъпления, свързани с наркотици. Направена е
логична връзка между типичните ситуации, които възникват в началния
етап на разследването на тези престъпления и типичните действия по
разследването през този етап. Разгледана е връзката между версиите и
планирането на разследването.
Върху основата на тези основни положения, в трета глава се
разглеждат специфичните особености на действията по разследването на
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престъпления, свързани с наркотични вещества, които в своята съвкупност
образуват методиката за разследване на тези престъпления. По-конкретно
докторантът се е спрял на оглед на местопроизшествие, оглед на предмет,
претърсване, изземване, разпит на свидетели и обвиняем, назначаване на
експертизи. Разгледано е и освидетелстването от медицинска гледна точка.
Всяко действие по разследването е разгледано през призмата на
процесуалните правила и криминалистическите методи за неговото
провеждане. Посочен е начинът по който свързаните с престъплението
факти се приобщават към доказателствения материал по делото. Особено
внимание е отделено на изготвянето на протоколите за действията по
разследването.
Огледът е разгледан в три аспекта: оглед на местопроизшествие,
оглед на лице и оглед на предмет. Посочени са типичните следи, които
възникват върху тези обекти и начинът на тяхното изземване и
приобщаване към доказателствения материал по делото.
Разпитът на свидетели и обвиняеми е разгледан от процесуална и
криминалистическа гледна точка. Особено внимание е обърнато на
психологическите аспекти на провеждането на това действие по
разследването както от гледна точка на психологическо предразполагане
на разпитвания към изясняване на обстоятелствата по делото, така и от
гледна точка на разобличаването на недостоверни показания и обяснения
на разпитваното лице.
Относно претърсването и изземването акцентът е поставен на
типичните места, където могат да се открият предмети и вещества,
свързани наркопрестъпления. Очертани са организационните и
тактическите методи за провеждането на тези действия по разследването.
В дисертацията са посочени типичните експертизи, които се
назначават при разследването на престъпления, свързани с наркотични
вещества. Посочени са обектът и предметът на съответните експертизи.
Очертани са и типичните обстоятелства, които могат да бъдат доказани
чрез съответните видове експертизи. Към тези изследвания се отнася и
съдебното-медицинското изследване на лице, но в дисертацията този
въпрос е предмет на разглеждане в самостоятелен параграф.
Основният извод е, че дисертацията представя в логична връзка
обекта и предмета на разследването на престъпления, свързани с
наркотични вещества и системата от методи за неговото провеждане. В
своята съвкупност изследването представлява завършена методика за
2

разследването на тези престъпления. Докторантът е показал добро
владеене на криминалистическата теория. Дисертацията представлява
интерес за следствената практика. Много добро впечатление прави фактът,
че докторантът е поставил силен акцент върху взаимодействието между
разследващия орган и оперативноиздирвателните органи при разкриването
и разследването на престъпления, свързани с наркотични вещества.
Доказано от практиката е, че от състоянието на това взаимодействие до
голяма степен зависи ефективността на разследването.
Основната ми бележка е, че дисертацията би спечелила още повече, а
заедно и с това и нейната практическа значимост, ако с по-голяма степен
на конкретност се разгледат криминалистическите методи за провеждане
на разследване на престъпления, свързани с наркотични вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертацията представлява цялостна методика за разследване на
престъпления, свързани с наркотични вещества. Разработена е
задълбочено. Представлява интерес за криминалистическата наука и
следствената практика. Отговаря на изискванията на чл. 6 от Закона за
развитие на академичния състав. Докторантът е показвал, че притежава
задълбочени знания по криминалистика и се е представил като ерудиран
изследовател. Ето защо считам, че Талгат Саткей е достоен за
образователната и научна степен „доктор”.
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