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РЕЦЕНЗИЯ

От проф. д.ю.н. Йонко Кунчев на дисертационен труд на тема „Деянието,
извършено от служител под прикритие в Българското наказателно право”,

изготвен от Герман Германов

Деянието на служителя под прикритие в българското наказателно
право е предмет на разглеждане в дисертацията през призмата на чл. 12б
НК. Това е най-новият наказателноправен институт в системата на
обстоятелствата, изключващи обществената опасност и противоправност
на деянието. Съгласно чл. 12б НК не е общественоопасно деянието,
извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в
рамките на определените му правомощия по закон. Правната норма сама
по себе си показва, че законодателят е отчел факта, че дейността на
служителя под прикритие е от такова естество, че изпълнявайки задачите
си, той може да осъществи съставомерно деяние, визирано в НК като
престъпление. В такива случаи служителят под прикрие се изправя пред
сложна дилема: дали да наруши закона, защото в противен случай не би
могъл да изпълни задачите си, или да не изпълни задачите си, защото това
би го поставило в конфликт със закона. Без наказателноправната защита на
чл. 12б НК, дейността на служителя под прикритие би била неефективна
поради две причини. Първо, рискът от неговото разконспириране би
нараснал значително. Разконспирирането му в престъпната група влече
негативни последици както за самия служител от гледна точка на неговото
здраве, живот и т.н. От друга страна, с факта на разконспирирането му се
обезсмисля и дейността му като служител под прикритие. Второ, ако
дейността на служителя се ограничава с оглед да не извърши деяние, което
в НК е определено като престъпление (членуване в организирана
престъпна група, пренасяне, съхраняване на наркотични вещества и други
забранени вещества и предмети и т.н.), в значителна степен се намалява
ефективността на този разузнавателен способ. Ако служителят под
прикритие не бъде внедрен в престъпна група и не бъде приет от нея като
„свой”, той обективно се лишава от възможността да получава
информация, която може да служи за предотвратяване и разкриване на
тежки престъпления и/или за защита на националната сигурност.
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Сложният въпрос относно този наказателноправен институт
произтича от това, че рамките на правомощията си служителят под
прикритие може да извърши престъпления, освен ако е оправомощен да
извърши конкретно деяние, визирано в особената част на НК с цел с
постигане на по-значими за обществото резултати в сферата на
националната сигурност и противодействието на организираната
престъпност. Този въпрос е непосредствено свързан с границите на
наказателноправната защита на служителя под прикритие, съгласно чл. 12б
НК. Бланкетността на нормата не очертава ясно тези граници.
Насочеността и предназначението на дейността на служителя под
прикритие в най-общ план е посочена в чл. 3, ал. 1 ЗСРС – за
предотвратяване и разкриване на тежки престъпления, особено опасни за
обществото и държавността. Това по същество са общите контури на
правомощията на служителя под прикритие, а не тяхната конкретност в
съответствие с типовите задачи, които изпълнява служителят под
прикритие в рамките на правомощията му по закон.

Чл. 12б НК е най-малко изследваният в българското наказателно
право институт относно обстоятелствата, изключващи обществената
опасност и противоправност на деянието, защото, както се посочи е най-
новият в тази система. Рецензираната дисертация е първото монографично
изследване на този наказателноправен институт. С изключение на
подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на
служителя под прикритие, които представляват класифицирана
информация, дисертацията  е разработена на базата на всички достъпни
източници в нашето законодателство и научна литература. В дисертацията
се разглежда същността на дейността на служителя под прикритие от
гледна точка на нейния разузнавателен характер от една страна, и като
способ на доказване, от друга. Но центърът на дисертационното
изследване е подчинен на посочената в заглавието тема – деянието на
служителя под прикритие в българското наказателно право.

Основните принципни бележки и препоръки относно дисертацията
се свеждат до следното:

1. Заглавието на дисертацията не е прецизно – факт, който съм
изтъквал и при предходните обсъждания. От него не става ясно, а може
само да се предполага, че се касае за наказателноправна защита на
служителя под прикритие по чл. 12б НК, защото в заглавието дори не е
посочена тази разпоредба. Така формулирано, заглавието не поставя
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граница между случаите при които деянието на служителя под прикритие
не е общественоопасно по смисълът на чл. 12б НК и когато е
общественоопасно, т.е. е извън обсега на тази норма. В двата случая ще се
приложи НК, но по различен начин. Поради тези съображения, по-
правилно би било заглавието на дисертацията да бъде определено като
„Наказателноправна защита на служителя под прикритие по чл. 12б НК.”

2. Заявеното в предмета на дисертацията намерение да се изследват
„общите принципи, характеризиращи правния режим на деянието,
извършено от служителя под прикритие” не е реализирано с необходимата
пълнота. С изключение на принципа на пропорционалността, който бегло е
посочен в дисертацията, като възможна аналогия с другите
наказателноправни институти, изключващи обществената опасност и
противоправност на деянието, в дисертацията не са изведени други
принципи. Систематизирането на такива принципи, тяхното открояване в
структурата на дисертацията съществено би повишило нейната теоретична
стойност.

3. Хронологията на изложението в дисертацията, респ. нейната
структура от гледна точка на разработването на научен труд по
наказателно право не е достатъчно добре издържана от логична гледна
точка. В началните раздели би следвало да бъде подложено на научен
анализ основанието за въвеждането на чл. 12б НК към категорията на
обстоятелствата, изключващи обществената опасност и противоправност
на деянието, а не да се разглежда същността на дейността на служителя
под прикритие, както и въобще историята на въвеждането на този метод в
разузнаването. От гледна точка на тази логика, би следвало в началото, а
не в последния раздел на дисертацията да се прави сравнителен анализ
между чл. 12б НК и другите обстоятелства, изключващи обществената
опасност и противоправност на деянието. Правомощията на служителя под
прикритие би следвало да се разгледат в самостоятелен раздел.

4. Дейността на служителя под прикритие в дисертацията се
разглежда като „деяние” (стр. 145 и др.). По такъв начин се размива
границата между деянието, което е визирано в чл. 12б НК, т.е. което
осъществява признаците на състав на престъпление с цялостната дейност
на служителя под прикритие, която не е нищо друго, а система от деяния.
Но не всяко от тях е имал предвид законодателя при регламентирането на
чл. чл. 12б НК.
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5. Правомощията на служителя под прикритие са разгледани
разпокъсано в различни части от дисертацията. В най-концентриран вид те
са разгледани в раздела за обективните признаци на деянието. По този
начин неправилно се поставя знак на равенство между  правомощията на
служителя под прикритие и неговото деяние. Безусловно, деянието (според
терминологията в дисертацията) дори и когато се осъществява в рамките
на неговите правомощия не може да се отъждествява с тях. Обяснението
им има ключово значение в дисертационното изследване. От изясняване на
релацията между деянието и правомощията на служителя под прикритие
зависи правилното прилагане на чл. 12б НК. Ето защо те би следвало да се
изведат в самостоятелен раздел. От друга страна правомощията му са
разгледани в общ план. Това е разбираемо, защото те не са изрично
посочени в закона; за тях може да се получи информация по логичен начин
като се има предвид с кои от регламентираните в ЗСРС оперативни
способи може да бъде ангажиран. Съществен научен и практически
интерес представляват правомощията на служителя под прикритие в по-
конкретен план с оглед тяхната по-детайлна систематизация. Вероятно в
подзаконовите нормативни актове, регламентиращи неговата дейност се
съдържа по-конкретна информация за неговите правомощия, но тя е
недостъпна за докторанта заради нейната поверителност.

6. Остава открит въпроса дали винаги, когато служителят под
прикритие действа в рамките на правомощията си, неговите действия
винаги са под закрилата на чл. 12б НК ? Абсолютизирането на такова
схващане неизбежно води до грешния извод, че правомощията му са
„застраховка” за законност на неговите действия, респ. на ненаказуемост.
Този въпрос също би следвало да намери своето научно обяснение в
дисертацията. В предложенията си за изменение и допълнение на чл. 12б
НК докторантът се стреми именно към тази цел, но би следвало
дисертацията да се разгледат различни хипотези при които е възможно
служителят под прикритие да извърши престъпление дори и когато
действа в рамките на определените му по закон правомощия. Тогава
предложенията му за нова редакция на чл. 12б НК, както и създаването на
нова алинея към тази разпоредба биха имали по-солидна научна
аргументация.

7. Критични бележки могат да се направят и по отношение стила на
изложението в дисертацията. Същността на анализа на много места се
предшества от излишно обяснение на необходимостта от неговото
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провеждане. Многократно се повтарят едни и същи тези, има много
припомняния към читателя относно изложени тези в предходното
съдържание на дисертацията. Липсва стройна логическа последователност
на обяснението. Налага се читателят мислено да „преподрежда”
съдържанието, за да открие общата логика в несистематизираното на
редица места обяснение. Този подход не само, че води до изкуствено
увеличаване обема на дисертацията, но утежнява нейното четене.

Посочените критични бележки не разколебават общата положителна
оценка на дисертационния труд на Герман Германов. Отчитам факта, че
разработвайки темата, докторантът е бил изправен пред няколко основни
трудности. Първо, както се посочи, чл. 12б НК е най-малко изследваният
наказателноправен институт, изключващи обществената опасност и
противоправност на деянието. Второ, все още няма богата съдебна
практика по приложението на този наказателноправен институт. И трето,
поради конспиративният характер на дейността на служителя под
прикритие неговата дейност е регламентирана и в подзаконови нормативни
актове, които представляват класифицирана информация и поради тази
причина докторантът не е имал достъп до тях. Въпреки тези трудности той
в значителна степен е постигнал целта на дисертационното изследване.

По-конкретно, дисертацията представлява научен интерес в няколко
основни аспекта:

1. Дисертацията е първото монографично изследване относно
наказателноправната защита на служителя под прикритие, съгласно чл. 12
б НК. Наказателноправната защита на служител под прикритие не само, че
е правно регламентирана в чл. 12б НК, но вече има и своята научна основа
чрез рецензираната дисертация. , но дисертацията. Това, което е
постигнато и това, което не е постигнато в дисертацията може да служи
като база за други изследвания с оглед развитието на теорията и
практиката по приложението на чл. 12б НК.

2. Направеният преглед на правната регламентация на дейността на
служителя под прикритие в други страни, както и на неговата
наказателноправна защита представлява интерес за представителите на
науката и практиката. Тази информация може да се използва като насока за
още по-задълбочено проучване на чуждия опит.

3. Направеният  цялостен преглед на законовата нормативна уредба,
която пряко или косвено има връзка с дейността на служителя под
прикритие показва, че докторантът задълбочено е навлязъл в тази материя.
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Той разглежда правната регламентация на дейността на служителя под
прикритие не във всички закони, а не само от гледна точка на НК.
Становището му относно необходимостта от кодификация и
усъвършенстване на тази нормативна уредба е основателно.

4. Предложението на Г. Германов за изменение и допълнение на чл.
12б НК може да се отнесе към основните значими резултати от
дисертационното изследване. Ако тази разпоредба се промени в духа на
направените предложения в дисертацията, може да се очаква, че този
наказателноправен институт ще „заработи” по-ефективно. Основната идея
на Г. Германов е създаването на законова конкретизация на релацията
между правомощията на служителя под прикритие и деянието му, чрез
което се създават предпоставки за формално осъществяване състав на
престъпление. Като възможност за такава конкретизация той основателно
предлага деянието на служителя под прикритие да не се счита за
общественоопасно и противоправно, когато той е действал не само в
рамките на правомощията си, но и в съответствие се необходимостта да
изпълни възложените му задачи. Докторантът предлага два варианта на
тази разпоредба, които са принципно едни и същи. Различието е само
редакционно. Пак с оглед по-голяма конкретизация докторантът предлага
създаване на втора алинея към чл. 12б НК чрез която да се очертаят
границите между допустимото и недопустимото увреждане, причинено от
служителя под прикритие. Аналогична практика има и в други страни,
поради което предложението следва да бъде подкрепено по принцип.

5. В заключителната част на дисертацията Г. Германов предлага
изменение и допълнение не само на чл. 12б НК, но и на други закони,
свързани с дейността на служителя под прикритие. Принципно нямам
възражения по отношение на тези предложения, но не ги подлагам на по-
конкретна оценка, защото нямат пряка връзка с темата на дисертацията.

6. Авторефератът правилно отразява структурата на дисертацията и
нейното съдържание. Изготвен в съответствие с установените изисквания.
Самооценката на докторанта относно научната новост и приноси на
дисертационния труд е обективна.

7. Докторантът има 5 публикации по темата на дисертацията с което
е изпълнил и изискуемият минимум от публицистична дейност.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертацията, състояща се от увод, три глави, заключение, две

приложения и списък на използваната литература в обем от 267 страници
представлява безспорен научен и практически интерес. Тя поставя
основите на по-нататъшното научно изследване на наказателноправната
защита на служителя под прикритие, съгласно чл. 12б НК. Предложените
насоки за усъвършенстване на законодателството очертават възможности
за по-стройна регламентация не само на този наказателноправен институт,
но и на други закони, регламентиращи дейността на служителя под
прикритие. Всичко това ми дава основание да считам, че Герман Германов
е достоен за присъждане на научната и образователна степен „доктор”.

Рецензент:
(проф. д.ю.н. Йонко Кунчев)


