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 1. Актуалност и научна значимост на дисертационния 

труд 

Докторантът Наталия Георгиева Иванова представя за обсъждане от 

научно жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

дисертационен труд на тема „Престъпления против правосъдието в 

Република България“. 

Дисертационният труд представлява научно изследване на проблемите 

на наказателноправната защита на правосъдието. Актуалността на темата е 

разбираема с оглед съвременните обществено-политически процеси и не е 

необходимо да бъде допълнително аргументирана. Необходимо е, обаче да се 

спомене актуалността от гледна точка на наказателноправната наука. 

Авторът е разработил научен труд, който разглежда проблемите на 

наказателноправната уредба на престъпленията против правосъдието. В него 

се поставя акцент върху редица проблеми, имащи значение за 

наказателноправната теория и съдебна практика, които придобиват 

характера на систематизирани знания, имащи изразен практико-приложен 

характер. 
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Научната новост се определя и от използвания интердисциплинарен 

подход. Докторантът достига до научни изводи, позовавайки се и 

доразвивайки достиженията на Криминологията, като пречупва 

изследваните проблеми през нейната призма, което му позволява да 

достигане до някой оригинални съждения. 

 Трудът представлява единствено по рода си, съвременно задълбочено 

изследване на престъпленията против правосъдието, което разглежда 

наказателноправната уредба и практиката на съдилищата по нейното 

прилагане. 

 

 2. Обща характеристика и структура на дисертационния 

труд 

Обемът на представения дисертационен труд е 293 страници. 

Теоретична основа на дисертационния труд са 78 литературни източника 14, 

от които на руски език. В структурно отношение научното изследването се 

състои от увод, три глави, разделени от своя страна на параграфи и 

заключение. Избраната структура и последователността на изложението 

позволяват разглежданите проблеми да бъде осмислени, както 

самостоятелно, така и в тяхната цялост, което прави достъпни и авторовите 

тези и подкрепящите ги аргументи. 

В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността на работата 

и методологията на изследването. Те са формулирани, по начин, който 

обуславя и пряко кореспондира с достигнатите резултати от 

дисертационното изследване.  

В глава първа „Обща характеристика на престъпленията против 

правосъдието“ са разгледани някой изходни положения, имащи значение за 

задълбочен анализ на наказателно правната уредба на престъпленията 

против правосъдието. Изследвано е понятието „правосъдие”, което 

допринася за правилното разбиране на тезите на докторанта, като 

методологически се използва за изходна точка, при дефиниране на обекта на 

тези престъпления. Извършен е историческо-правен анализ на тези 

престъпления, разисквани са основни въпроси, разкриващи присъщите 

характеристики на престъпленията против правосъдието, като обект, 

субекти, субективна страна и др. В тази част авторът използва 
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интердисцплинарен подход, като демонстрира знания от областта на 

Конституционното право, Общата теория на държавата и други. 

Глава втора е озаглавена „Общите/ недлъжностните/ престъпления 

против правосъдието“. В нея са изследвани съставите, регламентирани в 

Раздел III на Глава VIII. Авторът е разгледал престъпленията, уредени в този 

раздел, като не само е разкрил съставите от обективна и субективна страна, 

но е направил и сравнителен анализ със сходни престъпления и 

законодателството на други страни.  

Глава трета е озаглавена „Длъжностни престъпления против 

правосъдието“. В изложението си авторът е разкрил същността на 

длъжностните престъпления против правосъдието, като използвайки 

сравнителен анализ и очертал присъщите им особености и акцентирал върху 

спорни в теорията и практика проблеми. 

 Заключението на дисертационния труд са обобщени резултатите от 

проучването и са систематизирани изводите от изследването, като са 

изведени и препоръки, почиващи на получените резултати. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните 

приноси в дисертационния труд 

Дисертационният труд притежава научни приноси в областта на 

Наказателното право, които разкриват потенциал за последващи научни 

разработки. Основните научните приноси могат да бъдат представени в 

следните точки: 

- Дисертационният труд е първото съвременно изследване, в 

монографичен обем на въпроса за престъпленията против правосъдието, 

през призмата на наказателноправната наука. 

- Направени се предложения за нова систематизация на 

престъпленията против правосъдието, което почива на аргументи, извлечени 

от анализа на въпросите за обекта и субекта на тези престъпления.  

- Формулирани са предложения de lege ferendа за усъвършенстване на 

действащата материалноправна и наказателно-процесуална уредба. 

 

4. Предложения и критични бележки  
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Към дисертационното изследване могат да бъдат отправени и някои 

критични бележки и предложения с цел подобряване съдържанието на 

работата  

- Във въведеното авторът е акцентирал върху актуалността на 

изследването и неговата методология, но не описал достатъчно ясно обекта, 

предмета, целите, задачите и научните хипотези на работата.  

- В отделни части на дисертационният труд, авторът не достатъчно 

удачно използва определени наказателноправни термини и понятия, а на 

места вмъква техни синоними, които не са утвърдени в теорията и 

практиката и не могат да бъдат възприемат еднозначно. 

- В някой части на изложението доминира описателния подход, а в 

други възпроизвежда общоприети и безспорни положения на 

наказателноправната теория.  

Към докторанта може да бъде направена и препоръка по по-

категоричен начин да използва анализ и логическо представяне на 

аргументите, в полза на своите тези. 

 

5. Заключение 

Докторантът Наталия Георгиева Иванова притежава теоретични 

познания в сферата на Наказателното право и способности за самостоятелни 

научни изследвания. Рецензираният дисертационен труд „Престъпления 

против правосъдието в Република България“ има характеристики на научно 

изследване.  

Представените и аргументирани научни виждания от докторанта не 

оставят съмнение, че дисертационният труд е резултат на лични усилия и 

принос в областта на Наказателното право. Научното изследване съдържа 

теоретични обобщения и приноси, имащи научен характера. Те 

кореспондират с изискванията на чл. 6 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на чл. 27 от Правилника за 

неговото приложение.  

Предвид положителната оценка за представения дисертационен труд 

давам своята положителна оценка и препоръка към научното жури да 

гласува за придобиване от Наталия Георгиева Иванова на образователната и 

научна степен „доктор” в област на висшето образование 3. Стопански, 
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социални и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна 

специалност „Наказателно право”. 

 

 

 

        Член на научното жури: 

 

        доц. д-р Иван Видолов 

гр. София 

15.09.2015 г. 


