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     Като се изхожда от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и вътрешните правила за 
развитие на академичния състав в СУ „Св. Климент Охридски”, може да се 
отбележи следното: 
 
 
     1.Както е известно, Международното наказателно право (МНП) като 
отрасъл и вид наказателноправна наука е възникнало сравнително късно, 
през 19 век, въпреки че негови корени се откриват още в древността. 
Независимо от това никак няма да бъде пресилено да се каже, че особено в 



  

последните десетилетия този наказателноправен отрасъл се развива най-
бурно и динамично. Съответно на тази динамика се засилва и интересът на 
специалистите към аналитично и задълбочено разработване на различните 
негови научни страни или проблеми. Пример за този засилен интерес е и 
представения за днешната процедура по защита дисертационен труд на 
тема „Престъплението агресия в международното наказателно право”, с 
автор македонският гражданин г-н Бранко Секуловски. 
     На базата на представената кратка автобиография, може да се откроят 
някои моменти в житейския и творчески път на г-н Секуловски. Той е 
завършил ЮФ на Университета в Скопие. След изкарана на същото място 
магистратура и защитена магистърска теза, от 1977г. (т.е. близо от 35 
години) той работи като наказателен съдия в Районен съд – гр. Гостивар, 
като от 2001 до 2005 е бил негов председател. Продължителният съдийски 
стаж и натрупаният огромен практически опит логично обясняват 
насочеността и стремежа на докторанта към международното наказателно 
право и към изследване на типичното международно престъпление – 
престъплението агресия. 
     Докторантът е зачислен в задочна форма на докторантура в края на 
2007г., като за научен ръководител е определен един от първите у нас 
специалисти по материята – доц. д-р Борис Велчев. През март т. г. 
докторантът е отчислен с право на защита, след като е изпълнил всички 
задължения, произтичащи от обучението в докторска степен. 
 
     2. Дисертационният труд е в обем от 144 изписани на компютър 
страници, като при спазен стандарт броя на страниците биха се увеличили 
на над 200. Структурно трудът е изграден от увод, нетрадиционните у нас 
като количество 14 глави, които са подразделени на точки и подточки и 
накрая заключение, озаглавено де леге ференда. Отделно е приложен 
списък с използваната литература. 
 
     В увода се подчертава актуалността на труда, сочи се предметният 
обхват на изследването и се определят целите и задачите на докторанта. 
 
     Глава І също е уводна и има название „Международно наказателно 
право”. В самостоятелни точки се дава първо, понятието за този отрасъл и 
се уточнява неговият предмет и второ – проследява се развитието на 
международното наказателно право, като се прави прогнозата, че 21 век ще 
бъде столетието, в което международното наказателно законодателство 
като универсално наднационално право ще достигне връх в своето 
развитие, а отделните национални законодателства по необходимост ще 
извършат хармонизация с неговите норми.  
 



  

     Втората глава също има уводен характер като проследява създадените 
ад хок международни трибунали, предшественици на вече действащия 
международен наказателен съд, които са и породили идеята за неговото 
създаване. В отделни точки специално внимание се отделя на 
Нюрнбергския трибунал и на Хагския или международния трибунал за 
бивша Югославия. 
 
     Глава ІІІ е посветена на международния наказателен съд (МНС) и има 
същото заглавие. Съдържанието е разположено в три основни точки.  
     В първата накратко се излагат съображенията за създаване на съда. 
     Във втората точка се интерпретира основополагащият международен 
акт на ООН – приетият пред 1998г. Римски статут на МНС, като постоянно 
действащ правосъден орган за преследване и наказване на най-тежките и 
типични видове международни престъпления: геноцид, престъпления 
против човечеството, военните престъпления и агресията. Авторът се 
спира и на структурата на статута на съда. 
     Третата точка включва информация за организацията и 
компетентността на МНС. В многобройни подточки се отделя внимание на 
състава на съда, на неговата компетентност – основна и допълваща, на 
общите материални и процесуални принципи, в това число принципът на 
законност, нон бис ин идем, нулум кримен сине леге, нула пена сине леге, 
недопустимост на обратно действие на нормите на статута, принципът на 
личната наказателна отговорност на физическите лица, принципът за 
отговорност само на пълнолетно (над 18 години) лице, принципът на 
равенство и конкретно на невъзможност за облекчено третиране поради 
длъжностно положение, принципът за отговорност на командирите и 
другите началници.  
     Във всички случаи намират приложение и другите познати 
наказателноправни положения - за умишлената вина, за липсата на 
давност, а също и за наличие на вменяемост, изключващи обстоятелства 
като неизбежна отбрана, крайна необходимост, грешка и изпълнение на 
неправомерна служебна заповед.  
     Авторът се спира и на санкциите според Римския статут, също на хода 
на наказателното производство (включително и действието на 
презумпцията за невиновност) и на въпросите относно международното 
сътрудничество и съдебна помощ. 
 
     Поредната глава ІV е със заглавие „Престъпления според римския 
статут на Международния наказателен съд”. За да се постигне плавен 
преход към централния въпрос – престъплението „агресия”, авторът 
разглежда накратко и поотделно в самостоятелни точки основните 
положения, свързани с останалите три престъпления – геноцид, 
престъпленията против човечеството и военните престъпления. 



  

 
 
     3. Основната и същинска част на дисертационния труд, в която се 
анализират и изясняват редица страни и моменти на международното 
престъпление „агресия”, се съдържа в глави от V до ХІ включително. 
 
     В глава V озаглавена „агресия”, се изяснява лексически широкият и 
тесен смисъл на това понятие. Споменати са три теории, които обясняват 
индивидуалната агресия. Тези теории не се отнасят за колективната 
агресия, в която е  участвал индивидът. 
     За да се спомогне за изясняване на явлението агресия в труда се 
интерпретира понятието „насилие”, като критерий за разграничаване на 
мира и войната. Това понятие е широко и многостранно и се проявява в 
различни форми, в това число и като персонално и като структурно и като 
културно насилие. 
     Понеже агресията и насилието са взаимно свързани и притежават 
редица общи черти, авторът ги съпоставя според разбирането на 
международните организации, което е изразено в техните актове. В тях 
между двете явления се прави и съответна разлика, при което поначало 
насилието се схваща като средство за извършване на агресия. 
 
     „Престъплението агресия” е названието на следващата глава VІ на 
дисертацията. На основата на общите характеристики или определености 
на основната наказателноправна категория престъпление, се дефинира и 
престъплението „агресия”, което се намира в чл.5 на Римския статут на 
МНС. Във връзка с това се посочват дългият път и трудностите при 
определяне на агресията от международното право и в частност трите 
дефиниции, предложени в проекта на Римския статут. Като съобразява 
общото между тях, както и Резолюцията на ООН от 1974г., докторантът 
формулира собствено определение за агресия, което макар и дълго и 
обстоятелствено, но само по себе си може да се приеме за един от 
приносите в дисертационния труд.  
 
     Следвайки заявената систематика на изложението, в Глава VІІ се 
изяснява обектът на защита от престъплението агресия. За целта най-
напред се припомнят общите положения за обекта на престъплението във 
вътрешноправен аспект, според вижданията на българската теория. След 
това се уточняват спецификата в обекта на защита в МНП. Накрая се стига 
до обекта на международното престъпление агресия. Докторантът приема, 
че непосредственият обект съдържа три елемента, а именно: 
суверенитетът, териториалната цялост (интегритет) и политическата 
независимост на държавата. Необходимите уточнявания и изяснявания на 



  

всеки от посочените елементи на обекта се правят в отделни подточки на 
основата на международното публично право. 
 
     На проблемите относно субекта на престъплението „агресия” е 
посветена глава VІІІ на труда.Авторът използва същата логика и подход, 
най-напред се спира на общите положения за субекта на престъплението, 
като се позовава на български и македонски автори, след това разглежда 
въпросът за субекта на МНП и накрая се установява върху субекта на 
престъплението „агресия”, където акцентира отново на факта, че субектът 
трябва да бъде физическо и пълнолетно наказателноотговорно лице. 
 
     Известно е, че деянието е първият основен и главен елемент на общото 
понятие за престъплението, а изпълнителното деяние е най-важният и 
задължителен признак от обективната страна на всеки престъпен състав. 
Може би воден от тези положения, авторът разглежда изпълнителното 
деяние на престъплението в гл.ІХ, носеща същото заглавие. И тук се 
следва възприетия подход от общото към особеното и частното. 
     В съответствие с това най-напред се поднася информация общо за 
деянието и след това се разглежда деянието на престъплението „агресия” 
На въпроса дали тук деянието е възможно във формата само на 
бездействие, авторът отговаря отрицателно. За сметка на това се счита, че 
агресията е продължено престъпление, което може да се прояви и като 
продължавано. 
     Докторантът утвърждава също, че престъплението „агресия” е 
резултатно, като неговите последици могат да се изразят, както в 
увреждане, така и в застрашаване. Това означава, че причинната връзка е 
обективен елемент на състава и авторът накратко я разглежда в отделна 
точка. 
 
     Глава Х носи краткото заглавие „Противоправност”. В т. 1 на 
последващото изложение противоправността се възприема и разглежда 
като елемент на общото понятие на престъплението. В следващата точка тя 
се интерпретира през призмата на престъплението „агресия”. А в 
последната точка се посочва приложимостта на основанията за изключване 
на противоправността при това престъпление. Авторът посочва, че по 
повод на агресията е възможно да се приложи само институтът на крайната 
необходимост. 
 
     Кратко заглавие „Вината” носи и глава ХІ на дисертационния труд. В 
началото докторантът се спира на понятието за вина, като основа на 
съвременното наказателно право. След това се припомнят нейните форми 
и видове, за да се разгледа вината при престъплението „агресия”, и 
възможността от субективна страна то да се извърши само с пряк или 



  

евентуален умисъл. Накрая самостоятелно място е отделено и на въпроса 
за способността да се прояви вина, т. е. на изискването за вменяемост. 
 
 
     4. Следващите две глави отразяват възможните усложнения по повод 
извършване на престъплението „агресия”, които се основават на стадиите и 
съучастието.  
      
     В глава ХІІ „Етапи на извършване” се посочват основни положения 
относно довършеното престъпление, във връзка с последващия анализ на 
стадиите приготовление и опит, включително и при престъплението 
„агресия”. 
     Отбелязва се, че чл.25, буква „д” от Римския статут споменава за 
наказуеми приготовление и опит, а в букви „д” и „ц” на същия член се 
съдържат форми на приготовление, подобни на формите „подготвянето на 
средства” , „намирането на съучастници”, както и „изобщо създаването на 
условия”, които се намират в чл. 17, ал. 1 от НК. 
     Що се отнася до опита, то след общите въпроси, както и видовете опит, 
наказуемостта и доброволния отказ, авторът разглежда опита при 
престъплението „агресия”. Във връзка с това се позовава на чл. 25, точка 3, 
буква ф) от Статута, където опитът е очертан с известни особености. 
 
     Предпоследната глава ХІІІ е наименувана „Съучастие в престъпление”. 
Следвайки възприетия аналитичен модел, докторантът най-напред се спира 
на понятието за съучастие и неговите видове и форми – извършителство и 
съизвършителство, подбудителство и помагачество, на които поотделно 
обръща внимание. След това конкретизира специфичното проявление на 
формите на съучастие при престъплението „агресия”, според Римския 
статут. 
 
     В глава ХІV, последна със заглавие „Наказание и наказателна 
отговорност”, се интерпретират въпросите, свързани с правните последици 
на престъплението и в частност на престъплението „агресия”. И за него 
(както впрочем и за останалите международни престъпление, визирани от 
Римския статут) имат приложимост общите положения за наказанието във 
вътрешното право – за понятието, принципите и целите и системата и 
видовете наказания.  
     Изхождайки от тези общи постановки, докторантът акцентира върху 
изоставянето на идеята за международните престъпления да се предвижда 
и налага смъртно наказание. Новата идея е материализирана в чл. 77 от 
Римския Статут, където типичното наказание е лишаване от свобода до 30 
години (без общ или специален минимум), а доживотният затвор е 



  

изключителна мярка. Другите възможни наказания са глоба и 
конфискация.  
     Накрая на тази глава, за пълнота на изложението, накратко се 
споменават правилата на Статута относно определяне на наказанието и 
относно неговото изпълнение, което ще се осъществи в държава, която е 
изразила отнапред принципно съгласие и която и одобрена от ад хок от 
съда.  
 
 
     5. След обстойно и задълбочено запознаване със съдържанието на 
дисертационния труд, в него могат да се установят положителни или 
приносни моменти. Те се изразяват както следва: 
 
     1. Съчинението „Престъплението агресия в международното 
наказателно право” е първото и цялостно изследване у нас по тази 
материя. 
     2. Трудът има определено познавателно и информационно значение и 
на основата на вътрешното наказателно право и на основата на 
международното наказателно право.  
     3. Във връзка със същността и правната природа на последното, 
позитивна оценка заслужава виждането на автора, че то е самостоятелен 
нов отрасъл, а не е част от международното публично право.  
     4. Положително следва да де оцени изясняването ни понятието 
„агресия”, а предложеното от докторанта определение на престъплението 
АГРЕСИЯ може да се открои като научен принос. 
     5. Приносен характер има и изложението, където се установява 
особеното проявление на понятия, категории и институти от вътрешното 
право на плоскостта на МНП и конкретно по повод на престъплението 
„агресия”. 
     6. Определено приносен характер имат и предложенията де леге 
ференда на Римския статут на Международния наказателен съд. Тук 
следва да се посочат предложението за оформяне на Обща и Особена част; 
за разделяне и обособяване на материално-правен дял или част от 
процесуалната уредба; за обособяване на нормите относно изпълнение на 
наказанието.  
     7. Тези промени авторът счита за преходна фаза.За бъдещето, с оглед 
очакваното развитие на МНП, докторантът предвижда необходимостта и 
затова предлага да бъдат приети специални закони от областта на 
материалното, процесуалното и изпълнителното наказателно право. 
 
 
     6. Както по отношение на всяко научно съчинение, така и към 
настоящия дисертационен труд могат да се отправят някои възражения, 



  

бележки и препоръки. Надявам се те да спомогнат за подобряване на 
труда, с оглед на неговото евентуално издаване.Някои от бележките и 
препоръките са от редакционно-технически характер и пропуските могат 
бързо и оперативно да се отстранят. Други обаче се отнасят до съществени 
положения, при което авторът трябва отново да обмисли и аргументира 
своите тези и становища. 
 
     Към редакционно-техническите бележки могат да се отнесат следните: 
     - Позоваването и цитирането на автори не е направено под линия, както 
е общоприето; 
     - Вече беше отбелязано, че не е спазен общоприетия технически 
стандарт за написване на дисертационен труд – за брой редове на 
страница, брой знаци на ред, разстояние между редовете и др.; 
     - Посочената накрая библиография от около 40 заглавия е недостатъчна;  
     - Авторефератът е с много дребен шрифт и е недовършен; 
     - Структурата на дисертационния труд с тези самостоятелни 14 глави и 
неприемлива.Във връзка с това предлагам на автора изложението в 
първите четири глави, да се обедини в една обща, уводна глава І, 
изложението от гл. 5 до 11, да се обедини в нова основна гл. ІІ, относно 
агресията, а сегашните гл.12, 13 и 14 да се обединят в допълнителна гл. ІІІ. 
 
     Към бележките по същество могат да бъдат споменати следните: 
     - След прочитане и анализиране труда се установява, че наред със 
специфичните въпроси за престъплението агресия, авторът отделя голямо 
внимание на многобройните категории и институти на общата част на 
наказателното и на МНП. По такъв начин се променя акцента и 
проблемите, свързани с престъплението „агресия” остават на заден план. 
Т.е.общата бележка е, че в изложението доминира общата част пред 
агресията, а трябва да бъде обратното. 
     - в глава ІІІ, където се споменават и разглеждат международните ад хок 
създадени трибунали, освен посочените два – Нюрнбергския и Хагския, за 
бивша Югославия, е пропуснато да се споменат още два – Токийския 
трибунал и Международния трибунал за Руанда. За пълнота на 
изложението тези пропуски трябва да бъдат коригирани; 
     - същата препоръка - корекция може да се отправи по повод 
съдържанието на изречението на с.89, което само ще цитирам: „ Като 
продължено престъпление агресията може да бъде извършена само във вид 
на идеална съвкупност …”. Във връзка с това, трябва да споделя, че 
изложението на с-89 – 92 не удовлетворява; 
     - Непонятно звучи и изречението на с. 100 цит. „Крайната необходимост  
като конститутивен елемент на неизбежната отбрана …”; 
     - Следва да се възрази на тезата, на същата с.100, че при извършване на 
престъплението „агресия” може да има само крайна необходимост, но не и 



  

неизбежна отбрана. Считам, че последната е по-често вероятна, защото 
самата агресия не е нещо друго, а е именно нападение, срещу което може 
да се действа при условията на неизбежна отбрана и в този смисъл тя има 
значително по-голямо приложно поле отколкото би имала крайната 
необходимост. Изобщо изложението на споменатата с. 100 не е достатъчно 
прецизно; 
     - Непрецизно е и твърдението на с.106, че „…от гледна точка на вината 
съществен е субективният елемент, а това е намерението.” Без да се 
навлиза в дълбочина, само ще отбележа, че намерението не е елемент на 
вината, а е елемент на вътрешната страна на деянието. И тук може да се 
обобщи, че в тази част изложението за вината на с. 106, е неясно.  
 
 
     7. В заключение считам, че независимо от посочените общи и 
конкретни редакционни и по същество бележки и препоръки, които като 
цяло са отстраними, изразявам пред научното жури положителна оценка 
за дисертационния труд „Престъплението агресия в международното 
наказателно право” от докторанта Бранко Секуловски.    
 
 
 
 
03.07.2011г.                                                С уважение: ………………….                                  
г.София                                                                        (проф.д-р Р.Владимиров)                       
 
      
 
          
                      
            
                                              


