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Югозападен Университет „Неофит Рилски” 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р  Добринка Чанкова – преподавател по Наказателен процес  в Правно-

историческия факултет на ЮЗУ „Н.  Рилски”-  Благоевград, член на научното жури  

за  публична  защита  на   

дисертационния труд на редовния  докторант  Ралица Миткова Войнова на  тема: 

„Трансфер на наказателни производства в контекста на европейското правно 

сътрудничество“ 

За  присъждане на  образователната и научна степен „доктор” по  Професионално  

направление 3.6 Право /Наказателен процес/ 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

 

  През 2013 г. Ралица Войнова е зачислена като редовен докторант в катедра 

„Публичноправни науки и публичен мениджмънт” към Правно-исторически факултет на 

Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. След успешно изпълнение 

на дейностите от индивидуалния план, покриване на критериите и показателите за 

отчитане на готовността за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и  

предварително обсъждане на  представения дисертационен труд по съответния 

административен ред на катедрено заседание, е  даден ход на публичната защита.   

 Ралица Войнова  е посветила целия си  съзнателен  живот досега на Правно-

историческия факултет.  От  завършването  си  през  2006 г.  до  настоящия момент   тя 

работи на различни  административни  длъжности във  факултета.Работатата  й  винаги  

е  безупречна  и всеотдайна.  Задачите  изпълнява в  срок  и с  високо  качество. Ралица  

е  изключително  желан  сътрудник  от  целия  академичен състав,  етичен и коректен  

колега и обичан от студентите  преподавател.  Отличава  се с добросъвестност високо  

над  средната, както  в науката, така  и в социалните  контакти. Умее да  работи  в екип,  

като  същевременно  убедително  отстоява своите тези, както  научни, така и   в  
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ежедневния  живот. Има  изградени  научни  навици и  умения за  самостоятелна  

изследователска  дейност. Заради личните  си качества  и способности  се ползва с 

огромно  уважение  в университета. На нея  може да се  разчита  без  каквито  и  да е  

уговорки. Владее  отлично  английски  език   и умело го  прилага  в работата  си. Има  

широки  интереси  и познания  не само  в  областта  на правото,  в  т.ч.  на  наказателно-

процесуалното право, но и в други  области, които са  предпоставка  за последващо  

израстване. Завършила  е курс  за обучение като  медиатор, има допълнителни  обучения 

в областта  на защитата  на  жертвите на престъпления,  възстановителното правосъдие, 

работата  с  деца  в  риск  и др. Работила  е  по  национални  и международни  научни 

проекти, участвала  е в множество  конференции. С  изключителна  дипломатичност  и 

диалогичност тя  компетентно се  справя  и  с  най-трудните  ситуации в академичния  

живот. 

 

2.Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

 

 Докт.  Ралица Миткова Войнова  е представила дисертационен труд, посветен  на  

един  нов, съществен и  недостатъчно  задълбочено  изследван  проблем – трансфера на  

наказателни производства, с  особено значение както  за българския  наказателен  

процес, така и за европейската  и  международната   юриспруденция.  В  труда авторът 

показва задълбочени познания в областта на анализираната проблематика и предлага 

сполучливи решения на редица от изследваните проблеми. Целите на дисертационното 

изследване са правилно дефинирани, задачите  са добре систематизирани. Като цяло, 

дисертацията представлява задълбочено изследване,  отличаващо се с  прецизност, на  

което  са  посветени  значителни  усилия,  довели до  полезни  за  науката  и практиката  

резултати. Възприетата методология е правилна. Използвани са  различни общонаучни 

и специални  методи на  научно  изследване и  различни способи  за  тълкуване в правото. 

Това  обезпечава  верността на  направените  изводи. Налице са достатъчен  брой 

публикации по темата, в страната  и  чужбина, на  български и  английски  езици. 

 В труда  се  съдържат  множество  научни  и  научно-приложни приноси.  Като  

по-значими  научни  приноси  следва  да  се  откроят  следните: 

- За  първи път се формулира и  защитава тезата, че независимо от смисловото 

разграничение между употребяваните термини „трансфер“ в Европейската  конвенция 

за  трансфер на производства по наказателни  дела  на  Съвета  на  Европа   и 

„съсредоточаване“ в Рамково решение 2009/948/ПВР  на Европейския съюз, същото не 
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обосновава разлика в целения юридически резултат. Правните последици от двете 

процесуални дейности се заключават в „прехвърляне“ на наказателно преследване, респ. 

на наказателна юрисдикция от една държава в полза на друга. По  този  начин, чрез  

тълкуване  и  анализ  се  стига  до извода,  че се  касае  за  родствени  институти,  които  

се  намират  в  отношение  на  допълнителност  и  не би следвало да  се  разглеждат  

изолирано. Трансферът на наказателни производства  и  решаването на спорове за 

компетентност са във взаимна връзка и зависимост помежду си. 

- Правилно се защитава  тезата, че разпоредбата на чл.480 Наказателно-

процесуалния кодекс трябва да бъде не само прецизирана, но и да бъде отделена в нов 

раздел, посветен на правната уредба във връзка т.нар. множество наказателни 

производства, образувани в няколко държави едновременно.  Дадена  е  нова редакция 

на  чл.  480 НПК, която следва  да  бъде  съобразена  от  бъдещия  законодател. 

- Обосновава се изводът, че правната уредба в българския НПК относно 

механизмите за международна правна помощ по наказателноправни въпроси трябва да 

бъде осъвременена и по възможност разширена, в съответствие с последните 

нововъведения в международната доктрина и практика. 

-Анализирани са положителните предпоставки, благоприятстващи извършването 

на трансфер на наказателно производство, и отрицателните предпоставки, респ. 

пречките, които препятстват неговото осъщестяване, съгласно НПК, като се прави 

паралел и съпоставка с първичната правна уредба в ЕКТПНД. Разграничават се 

абсолютно задължителните от факултативните предпоставки. 

-Изследвана е в дълбочина същността  на  института „трансфер на наказателно 

производство“  и е дадена  сполучлива  дефиниция. 

От  научно-приложните приноси  следва да се посочат: 

-Направеното предложение   de  lege  ferenda  в НПК  да  бъде  включен 

самостоятелен раздел, уреждащ процесуалните правила  за преотстъпване на 

компетентност,  при  наличие на данни  за паралелно  наказателно преследване  по  

отношение на  едни  и същи  факти  и лица  в  друга  държава, с  оглед  разрешаването на 

евентуален „конфликт  на  юрисдикции“. 

-Анализът и систематизацията на  правомощията  на компетентните наказателни   

органи  в процедурата по  трансфер - национални и  международни. 

-Предложената  структура на решение относно уважаването  на  молба за  

трансфер на наказателно производство,  и мн. др.  
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 Трудът  е завършен  съвсем  навреме,  тъй като  все  още се установяват 

механизмите  и стандартите  на  взаимодействие в европейското  наказателноправно  

пространство. 

Считам, че  в  дисертацията  се  съдържат  достатъчно  разумни  теоретични  

обобщения  и предложения de lege ferenda, които  следва  да се предоставят на  

законодателя, за да  се  усъвършенства  регламента   на  трансфера  на  наказателни  

производства  на  национално  ниво, което  ще  бъде  от  особена полза  за  практиката. 

Убедено  препоръчвам  публикуване на дисертацията. 

 

3. Заключение 

 

Смятам, че в представения дисертационен труд се съдържат научни и научно-

приложни резултати с оригинален принос за изследваната проблематика, и че същият 

отговаря  по структура и съдържание на изискванията за придобиване на образователната 

и научна степен „ДОКТОР”.     

В  заключение считам, че  на дисертационния труд на докторанта Ралица 

Миткова Войнова трябва да се даде категорична положителна оценка и  тя  да  

получи  образователната  и научната  степен  ДОКТОР   по  професионално 

направление 3.6 Право /Наказателен процес/.  

   

    

    Член  на  научното  жури:  

26.04.2016г.        Проф. д-р Д. Чанкова 

 

 


