
 

                 СТАНОВИЩЕ 
 

 от           проф. д-р ИВАН СЪЛОВ 

 относно          качествата на дисертационния труд на 

            проф. д-р МАРГАРИТА ЧИНОВА, на тема 

           „Досъдебното производство по НПК“, за 

            получаване на научната степен  

          „Доктор на юридическите науки“ 

 

 Преди да изложа мнението си за качествата на дисертационния труд 

на проф. Чинова, искам накратко да запозная уважаемото жури с едно мое 

предварително виждане, от което съм изхождал при оценката си. 

 С оглед на новите икономически, политически и социални отношения, 

в края на деветдесетте години на миналия век в наказателнопроцесуалната 

ни наука се оформиха, според мен, две научни школи, които условно ще 

нарека „Школата на Стефан Павлов“ и „Еклектичната школа“, което за 

науката е нещо нормално.  

 Изследователите, които работят в рамките на едната или другата 

школа имат своите виждания и аргументирано ги защитават. Специално 

искам да обърна внимание на едно основно епистемологично правило, а 

именно, че от това, че даден аргумент е оборен, не следва, че той е 

ненаучен. Ненаучни са непроверяемите твърдения. И в този смисъл в израза 

„Еклектична школа“ не влагам каквото и да било пейоративно съдържание. 

Научните изследвания в рамките и на двете школи имат своята научна 

стойност, а кои аргументи издържат на научната критика и кои не, в крайна 

сметка ще покаже проверяващият експеримент – в случая социалната 

практика. Защото, ако опростим нещата /което не означава да ги 

елементаризираме или вулгаризираме/, за наказателното производство 

важат две полярни максими. Едната е: „По-добре сто виновни на свобода, 

отколкото един невинен в затвора“, другата е: „Може да има и сто невинни в 

затвора, но нито един виновен няма да се измъкне“, или казано по друг 

начин, покрай сухото гори и суровото. В основата на тези полярни виждания 

лежат различни ценностни системи. Коя от двете школи дава по-добри 

гаранции за кохерентност на наказателнопроцесуалната система, за 



разкриване на обективната истина и за защита на правата и законните 

интереси на гражданите, за хомеостазиса на обществото, както вече 

отбелязах, ще покаже практиката.  

 Имайки предвид гореказаното, дисертационният труд на проф. Чинова 

е едно безспорно научно постижение.  

 На първо място прави впечатление широкият спектър от 

изследователски методи, които е приложила, за да обоснове тезите си.  

 Ще посоча някои от по-важните, според мен, научни приноси, без 

изброяването да е изчерпателно, разбира се.  

 След приемането и влизането в сила на новия НПК, това е първото 

цялостно изследване на досъдебната фаза на наказателния процес, от гледна 

точка на вижданията на проф. Чинова. В този смисъл тя е първопроходец. А 

това най-малкото е предпоставка и за други изследвания, от други гледни 

точки, от други ценностни позиции.  

 Направен е пространен и задълбочен анализ на съдебната практика по 

прилагането на новия НПК.  

 Правилна е тезата, че по време на досъдебното производство 

пострадалият има статут на процесуален субект, а в съдебната фаза 

повереникът има статут на страна. Това становище на проф. Чинова е от 

голямо значение, защото преди известно време беше лансирано 

причудливото виждане, че в досъдебното производство пострадалият е 

„квазисубект“. А да се изключи повереникът в съдебната фаза от страните, е 

едно голямо недоразумение.  

 Правилно е виждането, че при предварителното задържане и при 

задържането под стража, на обвиняемия следва да се връчва нарочен акт с 

правата му. 

 С голяма теоретична и практическа стойност е аргументираното 

поддържане на виждането, че досъдебно  производство не се образува 

срещу лице, а по повод на престъпление.  

 Както вече отбелязах, това изброявене не изчерпва приносните 

моменти в дисертационния труд. Те са от теоретично естество, но ценното 

им е в това, че имат и определена практическа стойност.  



 Има и виждания, с които не мога да се съглася. 

 Например, че централното място на съдебното производство и 

разглеждането и решаването на делото в разумен срок са основни начала 

/принципи/ на наказателния процес. Това, че са визирани в глава втора на 

НПК не ги прави такива по същество. След като досъдебното производство е 

уредено в НПК като процесуална фаза, няма смисъл да се акцентира върху 

централното място на съдебното производство и да му се придава статут на 

основно начало. Още С.Павлов е обосновал централното място на съдебното 

заседание. Това е отглас от виждането, че дейността по предварителното 

разследване е извънпроцесуална дейност на съответните органи на 

изпълнителната власт, и свеждането на наказателния процес само до 

съдебното производство. Това е теоретичната основа за подмяната на 

наказателнопроцесуалната доказателствена дейност със способите на 

оперативно-издирвателната дейност.  

 Неприемливо е и обявяването на разумния срок за основно начало, 

след като това е по-скоро едно тактико-методическо изискване по същество, 

със свойте рефлексии разбира се – както върху разкриването на обективната 

истина, така и върху правата и законните интереси на гражданите, а 

необоснованата продължителност на производството най-добре се 

преодолява чрез съответни процесуални институти – като напр. разглеждане 

на делото от съда по искане на обвиняемия. Този институт е отменен. 

 При цялото ми уважение към научните достижения на проф. Чинова,  

не мога да се съглася със следното й категорично твърдение: „Очевидно е, че 

по сега действащия режим, обвинението и присъдата могат да се основават 

само на данни от специални разузнавателни средства и показания на 

анонимни свидетели.“ Съвсем не е очевидно. И позоваването на Решение № 

10 от 2010г. на КС, което „решило спора“, не е научен аргумент. Без да 

навлизам в анализи на съответните разпоредби на НПК, ще отбележа само, 

че и съдът не знае самоличността на анонимния свидетел, знае само 

идентификационен номер. Проф. Чинова отбелязва, че това са 

„изключително редки хипотези“. Ако обаче процесуалната практика 

продължава да се развива в същия дух и в определен политически контекст, 

тези „изключително редки хипотези“ ще станат масова практика и тогава 

гражданите ще разберат за какво става дума, но ще бъде късно. Лично аз 

съм убеден, че това няма да се случи, няма да се допусне.  



 Още веднъж искам да отбележа, че с тези критични бележки не 

омаловажавам значението на труда на проф. Чинова. Той, най-малкото, е 

основа за научни дискусии, защото и в света, и в Европа и у нас нищо не е 

окончателно решено. Важното е по кой път ще се върви.  

 Проф. Чинова е изграден и авторитетен преподавател и учен, и 

постиженията й напълно отговарят на съдържанието на научната степен 

„Доктор на юридическите науки“. 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на проф. Чинова на тема „Досъдебното 

производство по НПК“  отговаря на изискванията на Закона за развитието 

на академичния състав в Република България, поради което предлагам на 

научното жури да даде на проф. Чинова научната степен „Доктор на 

юридическите науки“.  

  

Гр.София 

05.09.2013г.   Член на научното жури: 

         /Проф.д-р Иван Сълов/ 


