
РЕЦЕНЗИЯ 
 

относно дисертационен труд  на тема „Престъплението агресия в 
международното наказателно право” от Бранко Перо Секуловски 

 
 Кандидат за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор по право” е господин Бранко Перо Секуловски, магистър по 
наказателно право от Университета „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. 
Скопие, понастоящем съдия по наказателно право в Районен съд, гр. 
Гостивар, Македония. Господин Бранко Секуловски е завършил 
успешно с право на защита задочна платена докторантура с научен 
ръководител доц. д-р Борис Велчев.  
 
 1. Представената дисертация на тема „Престъплението  
агресия в международното наказателно право” е в обем от 153 
страници, включително съдържанието и списъка на използваната 
литература. Трудът се характеризира с диференцирана структура, 
включваща увод, четиринадесет глави и заключителна част, която 
съдържа предложенията de lege ferenda. 
 В увода авторът убедително обосновава необходимостта от 
цялостно изследване на особеностите на агресията като едно от най-
тежките международни престъпления. Още тук дисертантът 
обяснява интереса си към темата с факта, че е горещ привърженик 
на развитието на международното наказателно право в съответствие 
с предизвикателствата на глобализиращия се свят. Впоследствие 
тази му позиция е аргументирана в хода на изследването с 
необходимостта от обща, в това число и наказателноправна, защита 
на универсалните права и свободи на човека /с. 11-12/, с 
необходимостта от хуманизация на правната, в частност на 
наказателноправната система на международната общност /с. 24/, с 
необходимостта от адекватна реакция на транснационалната 
престъпност /с. 26/, както и с естествените процеси на обединяване 
на държавите в организации и съюзи, чието развитие ще доведе до 
изграждане на „единно европейско, а по-късно и световно 
пространство” /с. 78/. 
 Във връзка с посоченото основно разбиране на автора, както и 
за да очертае необходимия контекст за последващото детайлно 
разглеждане на престъплението агресия, логически обосновано е 
вниманието, което той отделя в първите четири глави на труда на 
развитието на международното наказателно право, на развитието на 
идеята за създаването на международен наказателен съд, на 
особеностите на Римския статут, с който той е основан, както и на 
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системата на международните престъпления, регламентирани в него 
– геноцид, престъпления против човечеството, военни престъпления 
и агресия. Същевременно дисертантът пояснява, че престъплението 
агресия, макар и посочено наред с останалите по чл. 5 от Римския 
статут, все още не е дефинирано и Международният наказателен съд 
ще може да упражни компетентността си спрямо него едва при 
условията на чл. 121 от Римския статут – когато то бъде определено 
чрез приемане на изменение и допълнение на самия Статут /с. 53, 
71-72/. 
 Посветено изключително на особеностите на международния 
наказателноправен режим на престъплението агресия е 
съдържанието на останалите глави – от пета до четиринадесета 
включително. Основателно тази част от изложението започва с 
излагане на същностната характеристика на понятията за агресия и 
свързаното с него за насилие. Последното при това е представено в 
тесен и в широк смисъл. В широк смисъл понятието за насилие 
обхваща освен „персоналното насилие”, още „структурното 
насилие” и „културното насилие” /с. 64-67/. Този подход позволява 
на дисертанта впоследствие да представи аргументирано становище 
относно определението на престъплението агресия /с. 72-73/, както 
и детайлно относно неговите особености с оглед обекта на защита, 
субекта, обективната и субективната му страна. Наред с това в 
дисертационния труд е отделено специално внимание на 
основанията за изключване на противоправността, на стадиите за 
осъществяване и формите на съучастие при това престъпление /с. 
99-101, с. 109-129/. Представен е и режимът на наказателна 
отговорност за най-тежките международни престъпления, очертани 
в Римския статут /с. 130-140/. 
 В заключителната част на дисертационния труд авторът 
систематизира основни изводи от осъщественото изследване и 
формулира своите предложения de lege ferenda /с. 141-144/. 
  
 2. Рецензираният дисертационен труд е новост в 
наказателноправната наука. Той представлява цялостно изследване 
по разглежданата тема. Същевременно той се отличава със своята 
актуалност. Съвременният свят се характеризира все още с 
множество въоръжени конфликти и с осъществяването на различни 
военни операции. Обединяването на държавите членки на ООН 
около ясен критерий за това, кога употребата на сила би била 
оправдана според международното право и кога би представлявала 
агресия е от ключово значение. С направеното изследване се 
допринася за формулирането на такъв критерий чрез предлагането 
на определение на престъплението агресия, което би могло да се 
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регламентира в Римския статут. В тази връзка дисертацията има и 
практическо значение. Разбира се, авторът си дава ясно сметка, че 
възприемането на такъв общовалиден критерий зависи в голяма 
степен от съчетаването на интересите на редица държави, имащи 
определяща роля в световната политика и икономика /с. 72/. 
  
 3. Основното достойнство на труда е, че зачитайки 
достиженията на класическото наказателноправно познание авторът 
не само систематизира  проблемите, но е осъществил необходимото 
изследване и е аргументирал съответните изводи по разглежданата 
тема. За целта са използвани най-вече методите на историческия и 
сравнителноправния анализ. 
 Дисертацията се отличава със следните по-съществени 
приносни моменти. Първо, във връзка с развитието и допълването 
на принципа за законоустановеност на престъпленията. Авторът 
достига до извода, че при съответно развитие на международното 
наказателно право с оглед цялостни и напълно конкретизирани 
определения на някои престъпления, занапред техните състави ще 
се очертават и ще имат директна приложимост не само на основание 
националните закони, но и на основание международните 
конвенции /с. 24/. Второ, във връзка с цялостното тълкуване на 
разпоредбите на Римския статут на Международния наказателен 
съд. Взето е отношение по структурата на този нормативен акт, 
изяснени са организацията и компетентността на Международния 
наказателен съд, систематизирани са принципите на 
международното наказателно право, при съблюдаването на които 
той осъществява своята компетентност /с. 28-52/. Трето, макар и 
резюмирано са разгледани и международните престъпления, които 
са включени в Римския статут наред с агресията. При това 
специално следва да се подчертае направеното съпоставяне на 
разглежданите престъпления със сходни на тях форми на престъпна 
дейност – например между геноцида и убийството като 
престъпление против личността /с. 57/, между престъпленията 
против човечеството и близки до тях престъпления /с. 58/, между 
военните престъпления и сходни на тях престъпления /с. 63/. 
Четвърто, приносни моменти са налице и във връзка с цялостното 
изясняване на понятието за престъплението агресия – с оглед 
неговия обект /с. 76 и сл./, с оглед неговия субект /с. 83-84/, с оглед 
изпълнителното деяние при това престъпление /с. 89/, с оглед 
причинната връзка между деянието и резултата /с. 96/. Пето, от 
особен практически интерес са поясненията и изводите, които 
авторът прави във връзка със стадиите на осъществяване на 
престъплението агресия /с. 111-114, с. 118/. Шесто, специално 
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следва да се отличат и предложенията de lege ferenda: а/ за 
регламентиране в Римския статут на специален минимум на 
наказанието лишаване от свобода, предвидено за очертаните в него 
международни престъпления /с. 137/; б/ за по-добро структуриране 
на съдържанието на Римския статут, което да позволи ясно да бъдат 
разграничени разпоредбите на материалното наказателно право от 
тези на процесуалното наказателно право и от тези, относно 
изпълнението на наказанията, както и наред с това самите 
материални наказателноправни разпоредби да бъдат диференцирани 
в зависимост от това, дали се отнасят до въпроси, свързани с общата 
или особената част /с. 142-143; в/ в по-далечна перспектива за 
приемане в рамките на международното право на отделни 
нормативни актове в областта на материалното, процесуалното и 
изпълнителното наказателно право /с. 144/. 
  
 4. Към рецензираната дисертация могат да бъдат отправени и 
някои критични бележки и възражения, които не повлияват 
съществено на общата положителна оценка на труда. Още повече, за 
част от тях със сигурност може да се каже, че се дължат на 
недоразумения, породени от недостатъчно прецизната редакция на 
труда на български език: 
 - използването на термините „престъпления с международен 
характер” и „международни престъпления” предполага вземане на 
отношение за тяхното съотнасяне /с. 8/; 
 -  разглеждането на пътя, който е извървян за приемането на 
Римския статут на Международния наказателен съд и влизането му в 
сила, предполага и информация за броя на страните, които към 
днешна дата са го ратифицирали /с. 28-29, с. 35/;      
 - от по-прецизно формулиране се нуждае тълкуването на 
хипотезите на фактическа и на юридическа грешка по смисъла на 
чл. 32 и чл. 33 на Римския статут на Международния наказателен 
съд /с. 48/; 
 - от уточнения и прецизиране се нуждае частта от 
дисертацията, посветена на възможността агресията да бъде 
квалифицирана като форма на усложнена престъпна дейност /с. 89 и 
сл./. 
  
 5. Предвид изложеното следва да отбележа, че господин 
Бранко Секуловски е изпълнил изискванията на Закона за 
развитието на академичния състав в Република България, като е 
представил дисертация, която показва способността му за 
самостоятелни научни изследвания и съдържа приносни моменти в 
областта на международното наказателно право. Поради 



 5 

достойнствата на труда давам положителна оценка и си позволявам 
да предложа на уважаемото жури да гласува за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор по право” от господин 
Бранко Перо Секуловски. 
 
 
Гр. София 
27.06.2011 г.                           Рецензент: 
      доц. д-р Пламен Панайотов 
      СУ „Св. Климент Охридски” 
      Катедра по наказателноправни 
      науки    
 


