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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  докторанта, редовна  форма на  обучение  

Сара Мохамед Салех Обади, 

на  тема: „Престъпления, свързани с наркотични вещества според 

законодателствата на Република България и Република Йемен”  

За  присъждане на  образователната и научна степен „доктор” по  

Професионално  направление 3.6 Право /Наказателно право/ 

 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Сара Мохамед Салех Обади е завършила Юридическия факултет  на  

Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" през  2012 г.  През  2014 г.  е  

зачислена  като  редовен  докторант по  Наказателно право  в  Катедра  

„Публичноправни  науки“  на Правно-историческия факултет  на   ЮЗУ 

"Н.Рилски".  След  изпълнение на дейностите  по  индивидуалния  учебен план   

е  отчислена  с  право на защита. След предварително обсъждане на 

представения дисертационен труд по съответния административен ред на 

катедрено заседание, е  даден ход на публичната защита.    

По време  на  докторантурата Сара Мохамед Салех Обади  показа  

сериозен интерес  към  наказателното право, национално  и в  сравнителен  

аспект.  Тя  бе  прилежен и отговорен  докторант.  Участва  в  научния  живот  

на катедрата, факултета  и университета. По дисертационния труд има две 

статии -  едната на български  език,  публикувана в страната, а другата  - на  

английски  език, е  под печат в международно  списание. Владее български и  

арабски езици, умело си  служи  и  с  английски  език. Работила  е  в  

адвокатска  кантора  и като   юрисконсулт. 
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2.Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

 Докторант Сара Мохамед Салех Обади е представила дисертационен 

труд, посветен  на  един   съществен и  актуален проблем -  престъпленията, 

свързани с наркотични вещества, които поради тяхното увеличаване и  

интернационализиране  напоследък  се превръщат  в    предизвикателство  не 

само  за  компетентните органи на  България  и  Йемен,  но  и в  глобален  

мащаб. Несъмнената огромна  социална значимост на  въпроса  основателно  

е  привлякла  вниманието на  докторанта  и тя е  посветила  значителни  

усилия  за  изследването му  и за предлагане  на  варианти за  по-добри  

решения   относно наказателноправната  уредба, особено в Република Йемен. 

В  труда авторът показва широки познания по проблематиката. Предметът  и 

целите на дисертационното изследване са добре дефинирани. Възприетата 

методология е правилна. Използвани са  различни общонаучни   методи и  

способи  за  тълкуване в правото. Проучено  е голямо  количество  литература 

на  различни  езици и други  релевантни  източници,  направен е   сравнителен  

анализ и  са  генерирани множество  нови  и  полезни идеи. 

 Веднага  следва  да се  отбележи  една  специфика  на  труда - 

използваната  терминология. Тя  невинаги  е  в  съответствие с  

общовъзприетата  в България, а  и в  по-широк  план. За  това  обаче 

докторантът  дава разумно обяснение - отсъствието  в мюсюлманската 

наказателноправна  доктрина  на общо  учение за  престъплението.  Това  по  

неизбежност  води до  използване  на специфични  категории /материален  

елемент, морален елемент, частен умисъл/, като докторантът  се  е  постарал  

да намери  най-близките  еквиваленти  в   българската  и европейската  наука.  

В труда се  съдържат  редица  научни  и  научно-приложни резултати и 

приноси.  Като  по-значими   откроявам  следните: 

- Изследването   се  отличава с  широта. В  исторически  ракурс са  

разгледани  различните  традиционни   подходи към  наркотиците.  Просторен  

преглед  е направен  на действащите  международноправни  актове  в  

областта  на наркотиците  и противодействието  срещу  злоупотребата  с тях,  

на  йеменското наказателно  законодателство  и релевантното законодателство  

в  редица  страни. 
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-Специално  следва да  се  посочи  задълбоченият и силно  критичен  

анализ на йеменският  Закон № 3 от 1993г. за борба с незаконната  търговия  и  

употреба  на наркотици и  психотропни вещества.  Тази  критика  обаче  е 

конструктивна  и цели  неговото модернизиране  и  привеждане  в съответствие  

със  съвременните  глобални  тенденции. Докторантът  установява значителни  

пропуски  и празноти  в закона  и  предлага  варианти за преодоляването им. 

- Анализирана  е  и  съдебната  практика  относно престъпленията, 

свързани  с наркотици  в  Йемен,   и е  установено, че  някои съдебни  решения  

противоречат на законовите  разпоредби. 

-На уместна  критика  е  подложено  решението   правомощията   за  

определяне  на  веществата, които  спадат  към наркотиците и психотропните  

субстанции,  да  са  възложени на  министъра на земеделието. Докторантът  

намира  това  за  неприемливо  и  смята, че  по-правилно  е  списъците да  се  

изготвят от  министъра на здравеопазването, както  е в  много  страни. 

-Направени  са значими  теоретични  изводи и  предложения  относно  

понятията, дефинициите  и  класификацията на наркотичните  и психотропните 

вещества,  които  са  ценни най-вече  във  връзка  с  основанията  за  

криминализиране на  дейности, свързани  с тях.   

-Формулирани  са редица предложения de lege ferenda за подобряване 

на действащия наказателноправен режим спрямо наркотиците  в  Йемен, 

включително  и  чрез създаване  на  нови  квалифицирани  състави на 

престъпления. В  голямата си  част  те са   обосновани и рационални  и  могат  

да  се  подкрепят.Те следва  да се предоставят на йеменския законодател,  

като  от   възприемането  им би  профитирала  и съдебната  практика, и  

обществото  като  цяло, и  би  се  преодоляло  натрупаното   значително  

изоставане   от  глобалните  тенденции   в  регулацията  и  наказателноправния 

режим на   наркотиците. 

 

3. Критични  бележки и препоръки 

Към  труда  следва  да  се  отправят и  някои забележки и  препоръки. 

В  недостатъчна  степен пропорционално  е  разгледана българската  

правна  уредба относно  наркотиците,   въпреки,  че  това  е централно  за  

труда. Това  би  спомогнало  по-пълноценно да  се  представят  по-
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напредничавите  правни  решения,  което  би  облекчило  йеменския 

законодател  при  евентуална   промяна  на действащия  регламент.  

Аналогично  и  за институционализацията  и структурите  за  борба със  

злоупотребата  с наркотици. 

Някои  от  предложенията  на докторанта  не  са  конкретни  в степен, 

която  би позволила правилното  им разбиране и бързото  възприемане  от  

законодателя. 

Като цяло, тезите  на докторанта  са  верни, но  е нужна  по-солидна  

научна аргументация,  за  да  бъдат  по-полезни за   приложението им на 

практика.    В този  смисъл следва да се  посочи  критиката  на  използването на  

смъртното  наказание  като  инструмент  за  борба  с  наркопрестъпността  в  

Йемен.   

В дисертацията понякога  се  отделя  твърде  много  място и значение на  

въпроси, които  не са  пряко  свързани с  изследването,  например  дискусии на 

семантично ниво. В    източниците  фигурират  заглавия, които  не  са  директно  

относими към изследваната проблематика. 

Тези  бележки  обаче  не  намаляват достойнствата на  труда,  а целят  

усъвършенстването  му  при   евентуално публикуване.            

 

4. Заключение 

Смятам, че в представения дисертационен труд се съдържат достатъчно 

научни резултати с  принос за изследваната проблематика, и че същият 

отговаря  по структура и съдържание на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „ДОКТОР”.   

 В  заключение  давам на дисертационния труд на докторанта Сара 

Мохамед Салех Обади положителна оценка и считам, че тя следва да  

получи  образователната  и научната  степен  ДОКТОР   по  

професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/. 

 

 

    Член  на  научното  жури:  

2.05.2019г.        Проф. д-р Д. Чанкова 

 


