РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Пламен Александров Панайотов

относно дисертационния труд на тема „Деянието, извършено от служител
под прикритие в българското наказателно право” от Герман Христов
Германов за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в
област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.6. Право, специалност Наказателно право

1. Кандидат за придобиване на образователната и научна степен
„доктор” е Герман Христов Германов, магистър по право на СУ „Св. Кл.
Охридски” от 1995 г. В периода 1986-1997 г. е служител на МВР, а от 1998
г. е адвокат. През периода на практическата си дейност Герман Германов
запазва интереса си към придобиването на допълнителни квалификации и
поддържането на задълбочена теоретична подготовка в областта на
наказателното право. Участва в редица научни конференции по актуални
проблеми на наказателното законодателство и практиката по неговото
прилагане. От 2015 г. е докторант на самостоятелна подготовка в Катедра
„Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”.
2. Представената дисертация на тема „Деянието, извършено от
служител под прикритие в българското наказателно право” е в обем от 272
страници, включително съдържанието, списък на често използваните
съкращения, списък на използваните нормативни актове, списък на
използваната съдебна практика и справка за използваната литература.
Трудът се характеризира със структура, включваща увод, три глави и
заключение.
В увода докторантът очертава основния обект на изследването –
правната уредба на деянието, извършено от лице, което е действало като

служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по
закон. През 2010 г. в чл. 12б от българския НК посоченото поведение се
обособява сред обстоятелствата, изключващи обществената опасност на
извършеното. Тази разпоредба има бланкетен характер. Това обуславя
изследването да обхване източници не само на наказателното, но също
така и на административното, конституционното, гражданското и
международното

право.

Подчертава

се,

че

широкият

обхват

на

разглежданата уредба предопределя интердисциплинарния характер на
дисертацията. С оглед основния обект на изследването са очертани и
неговите предмет, цел и задачи. Актуалността на изследването се
предопределя от новостта на регламентацията в НК на разглежданото
поведение и в тази връзка от дискусионния характер на вижданията
относно неговата същност и правни последици. В увода авторът очертава и
основните теоретични и практически проблеми, свързани с деянието,
извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в
рамките на определените му правомощия по закон /с. 4-13/.
Изложението по първата глава започва с някои уточнения във връзка
с използването на определени понятия в хода на изследването. Акцентира
се върху необходимостта да се различават деянието по чл. 12б от НК и
„разследването чрез служител под прикритие”. Наред с това се пояснява,
че термините „служител под прикритие” и „агент под прикритие”
обозначават едно и също съдържание и ще бъдат използвани като
синоними. По-нататък изследването е посветено на пътя, който е изминат
за да се стигне до съвременното разбиране за деянието, извършено от лице,
което е действало като служител под прикритие /с. 14-16/. На тази основа
се откроява и историческото развитие на уредбата му според българското
право. Тя се обособява сравнително късно, поради което е повлияна от
достиженията на законодателството в други държави. Това налага техния
обширен сравнителен преглед. Наред с това са представени стандартите за

регламентиране

на

института

според

международното

право.

Систематично е представена и актуалната българска уредба както в
наказателното, така и в извъннаказателното законодателство. Това
позволява да се стигне до извод, че националната ни регламентация е
разпокъсана и се нуждае от съществени допълнения /с. 29-43/. В края на
първата глава авторът акцентира вниманието върху общата характеристика
на деянието, извършено от лице, което е действало като служител под
прикритие. Изяснени са особеностите на правоотношението, което
възниква при неговото осъществяване. След задълбочен анализ на
различни теоретични виждания са систематизирани убедителни аргументи,
че по естеството си разглежданото деяние не е общественоопасно.
Пояснява се защо не може да се приеме, че то не е извършено виновно или
пък, че е ненаказуемо. Така се отваря възможността авторът да отиде и подалеч – да подчертае неговата обществена полезност /с. 56 и сл./. Общата
характеристика на деянието, извършено от служител под прикритие,
завършва със систематизиране на условията за неговата допустимост /с.
76-83/.
Втората глава е посветена на изясняване на основните признаци,
характеризиращи деянието, извършено от лице, което е действало като
служител под прикритие. Най-напред докторантът се спира на обективната
му характеристика, при която акцентът е поставен върху начина на
извършването му. Анализирайки не само материалното и процесуално
наказателно законодателството, но и извъннаказателното законодателство,
авторът обстойно разглежда правомощията на служителя под прикритие /с.
84 и сл./. По-нататък вниманието е съсредоточено върху изясняване на
въпроса

кои

са

възможните

субекти

на

разглежданото

деяние.

Аргументирано се пояснява, че по действащото у нас право, това могат да
бъдат или служители от компетентните служби на България по смисъла на
чл.10в от ЗСРС, или в определени случаи съобразно чл. 34к от ЗСРС -

чуждестранни служители под прикритие /с. 128/. В тази връзка с
практическа полезност е обяснението защо негови субекти не могат да
бъдат: разузнавателен орган, прилагащ контролирана доставка; служител
на прикритие; служители на правоохранителните органи, неоправомощени
по съответния ред за осъществяване на конкретно разследване; лица под
прикритие, осъществяващи частна дейност /с. 129 и сл./. Накрая на втората
глава авторът обръща внимание

на субективната страна на деянието.

Акцентът е поставен върху целта, с оглед преследването на която се
допуска неговото извършване. Цели се изпълнението на задачите на
съответния оперативен способ, чрез който се предотвратяват и разкриват
тежките умишлени престъпления по чл. 3, ал.1 от ЗСРС или се извършват
дейностите, свързани със защитата на националната сигурност по чл. 4 от
ЗСРС. Посоченото предназначение на деянието на служителя под
прикритие

не

се

разкрива

в

хода

на

неговото

осъществяване.

Обективираното поведение на агента имитира извършването на престъпна
дейност. Затова се подчертава, че при деянието на служителя под
прикритие субективно желаното не съответства на обективно проявеното
/с. 141/.
Изложението по третата глава започва с изясняване на пределите на
деянието, извършено от лице, което е действало като служител под
прикритие. Времевите рамки на разглежданото деяние се предопределят от
това, че то е елемент от операция под прикритие и може да бъде
извършено правомерно само в нейните граници. Тоест времето, в което то
се осъществява, съвпада с периода на прилагане на оперативния способ,
при който се използва служител под прикритие. Наред с това изследването
се фокусира и върху другите аспекти, произтичащи от изискването по чл.
12б от НК деянието на служителя под прикритие да е „в рамките на
определените му правомощия по закон”. Като се използват и резултатите
от проведеното дотук изследване се подчертава, че българското

законодателство не определя достатъчно ясно и систематично пределите, в
които

деянието

на

служителя

под

прикритие

е

правомерно

и

общественополезно. На основата на обстоен анализ на множество правни
източници докторантът достига до извод, че наред с наличието на
законосъобразно провеждаща се операция под прикритие, от съществено
значение за определяне пределите на деянието са най-вече два основни
критерия. От една страна, това е критерият, съобразно който причинената
вреда се съпоставя с ценността на защитавания интерес. От друга страна
това е критерият, според който естеството на деянието следва да отговаря
на целите, поради които се извършва. Наред с това докторантът
подчертава, че е необходимо деянието да не е провокативно по същността
си. Основателно авторът отделя специално внимание на провокацията към
престъпление като особен вид превишаване на пределите на деянието,
извършено от лице, което е действало като служител под прикритие.
Изтъква се, че предназначението му е да допринесе за предотвратяване или
разкриване на тежки умишлени престъпления, а не да предизвика тяхното
извършване /с. 176-177, с. 181, с. 191/. Така докторантът стига и логически
обосновано до възможността да типизира случаите, при които е налице
превишаване на пределите на деянието, извършено от лице, което е
действало като служител под прикритие. Превишаването е възможно в
няколко насоки - по време, по вид и по обем /с. 187/. След като са изяснени
същността и пределите на деянието, извършено от служител под
прикритие, се пристъпва и към анализиране на неговите правни последици.
От

значение

е

диференцирането

на

наказателноправните

от

гражданскоправните последици. Подчертава се, че когато служителят е
действал в рамките на правомощията си по закон, неговото деяние не е
общественоопасно, а правомерно, поради което не поражда последици от
наказателноправен характер. Само в случаите на превишаване на
пределите на деянието, и то когато превишаването е явно и умишлено, би

могло да се стигне до носене на наказателна отговорност от служителя под
прикритие /с. 197, с. 204 и сл./. Гражданскоправните последици са
обособени и изяснени преди всичко въз основа на внимателен анализ на
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Различните
хипотези са групирани в зависимост от това кой следва да ги понесе.
Пояснено е, че гражданска отговорност за служителя под прикритие би
възникнала само при негово виновно поведение /с. 214-215/. Накрая на
третата глава докторантът разглежда съпоставително деянието, извършено
от лице, което е действало като служител под прикритие с други
обстоятелства, които изключват обществената опасност – деяние,
извършено в изпълнение на закона и на правомерна заповед; неизбежна
отбрана; крайна необходимост; задържане на престъпник, оправдан риск.
На тази основа се аргументира съобразно различни класификационни
критерии мястото на разглеждания институт сред обстоятелствата,
изключващи обществената опасност /с. 227-235/.
В заключението докторантът систематизира основните изводи от
осъщественото изследване и обобщава своите предложения de lege ferenda
/с. 236-252/.
По темата на дисертационния труд Герман Германов е автор на пет
научни публикации.
3. Рецензираният труд е първото у нас монографично изследване на
регламентирания през 2010 г. в българския НК институт – деяние,
извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в
рамките на определените му правомощия по закон. В него не само са
очертани проблемите, но в дискусионен порядък са обосновани и
вижданията на докторанта по тях. Анализът се базира най-вече на
тълкуването на разпоредби от националното право, от международното
право и от правото на ЕС. Наред с това са проучени законодателните
решения по предмета на изследването в множество отделни държави.

Изследвана е и значителна по обем съдебна практика – на националните
съдилища и на Европейския съд по правата на човека /Приложение № 2, с.
258-260/. За качеството на работата способства и съчетаното използване на
правнологическия, сравнителноправния и историкоправния методи на
изследване. Специално следва да се отличи стремежът на докторанта да
аргументира своите виждания и въз основа на достиженията на
административното, конституционното, гражданското и международното
право. Това обуславя и комплексния характер на изследването. Трудът е от
значение както за усъвършенстване на законодателството относно
обстоятелствата, изключващи обществената опасност на деянието, така
също и за практиката по неговото прилагане.
Дисертацията се характеризира и с конкретни приносни моменти,
част от които са следните:
- подчертана е необходимостта при уредбата на разглежданото
деяние

да

се

намери

баланс

между

обществения

интерес

от

предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и интереса на
гражданите от защита на техните основни права и свободи /с. 4-5, с. 19, с.
21, с. 27-28, с. 78 и сл., с. 239/;
- изследвана е правната природа на деянието, извършено от лице,
което е действало като служител под прикритие. Систематизирани са
убедителни аргументи, че то макар и да поставя в опасност или да уврежда
определени обществени отношения, не само че не е общественоопасно, но
е и общественополезно /с. 50 и сл., с. 70 и сл./;
- деянието, извършено от лице, което е действало като служител под
прикритие е разгледано

съпоставително

с обстоятелствата, които

изключват обществената опасност, но така също и по-общо – с други
обстоятелства, които обуславят непрестъпен характер на извършеното /с.
58 и сл., с. 227 и сл./;

- систематизирани са видовете поведение, чието осъществяване от
служителя под прикритие произтича от същността и предназначението на
разглеждания институт, макар и същите привидно да осъществяват състави
на престъпления /с. 108 и сл., с. 122 и сл., с. 185 и сл./;
- пояснено е, че реализирането на целите, преследвани с деянието на
служителя под прикритие, не е условие за неговата правомерност. И в
случай на неуспех то следва да се третира като изключващо обществената
опасност обстоятелство, ако е осъществено в рамките на определените
правомощия по закон /с. 194-196/;
- въз основа на резултатите от изследването са направени обосновани
предложения de lege ferenda /с. 86-87, с. 134-136, с. 178, с. 181, с. 189, с. 240
и сл./;
4. Към представения за публична защита дисертационен труд могат
да бъдат направени и някои бележки, които докторантът би могъл да вземе
предвид, ако счита, че ще допринесат за оформянето му във връзка с
неговото отпечатване: а/ в йерархията на източниците на българското
наказателно право с по-висок ранг от НК са източниците на правото на ЕС,
Конституцията и международните договори при условията на чл. 5, ал. 4 от
Конституцията. Това би могло да се има предвид при обозначаването на
НК като „нормативен акт от най-висок ранг, с висша юридическа сила” /с.
73/; б/ следва да се прецизира изложението относно мнимото извършване
на деяние от служител под прикритие – дали то е „грешка с правото за
извършването му” или е фактическа грешка /с. 193/; в/ допусната е
неточност при очертаване на случаите, при които служителят под
прикритие е бил използван от ръководителите си при условията на
посредствено извършителство. Тогава посредствени извършители са
ръководителите, а не служителят под прикритие /с. 194, бел. 478/; г/ не е
приемливо твърдението, че в отлика от останалите обстоятелства,
изключващи

обществената

опасност,

деянието

на

служителя

под

прикритие може да има и процесуалноправни последици. Всъщност при
всяко едно от посочените обстоятелства може да има и такива последици.
Отделен е въпросът какви са те /с. 215/; д/ съдържанието на труда би могло
да се разгърне и конкретизира като в него се включат и заглавията на
точките в отделните раздели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считам,

че

предложеният

дисертационен

труд

отговаря

на

изискванията, посочени в чл. 6, ал. 3 на Закона за развитие на академичния
състав в Република България, поради което на основание чл. 10, ал. 1 от
същия закон давам положително заключение и предлагам да бъде
присъдена на Герман Христов Германов образователната и научна степен
„доктор”.

гр. София
август 2017 г.
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/проф. д-р Пламен Панайотов/

