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Представеният дисертационен труд от Диана Веселинова

Стамболова за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по

професионално направление 3.6. „Право” по докторска програма

„Конституционно право” на Варненския свободен университет

„Черноризец Храбър” е в обем от 164 стр. Структуриран е в четири глави с

въведение и заключение, както и в обособени предложения de lege ferenda.

Използваните теоретични източници са в обем от 65 произведения.

Темата, както е отбелязано още във въведението, е не просто

актуална, но и с универсално значение за всяка съвременна демократична

и правова държава. Тя е непосредствено свързана и със защитата на

човешките права, и с такива фундаментални принципи на модерната

политическа система като разделението на властите. Този принцип, в

неговата цялостност, а не само като специализация на функциите на

основните държавни институции, е немислим без обособена, силна и

независима съдебна власт. При това, именно съдебната власт в най-голяма



степен олицетворява и материализира чрез действието си „възпирането” и

намирането на баланс между трите власти, т.е. допринася за пълнотата на

принципа за разделението на властите в държавното управление.

Неслучайно националните конституционни и законодателни решения за

съдебната власт съпътстват цялостното изграждане на демократичната и

правовата държава, носят в себе си и общите и национално-специфичните

тенденции и особености.

От друга страна, това е ключова тема за нашето съвременно развитие

и за перспективите на правовата държава в България в контекста на новата

Конституция, както и на заредения с конфликти, постижения и спадове

преход към демокрация и пазарна икономика. Състоянието на съдебната

власт у нас придоби особена значимост в процеса на подготовка за

присъединяване и особено – след присъединяването на България към

Европейския съюз. Има нещо показателно и тревожно във факта, че този

въпрос се поставя в критичен план във всички мониторингови доклади на

Европейската комисия и в периода преди влизането, и сега – след повече

от 10-годишно членство на страната ни в Европейския съюз. Именно в тази

сфера – на понятието, обхвата и функционирането на съдебната власт –

бяха направени и най-много изменения и допълнения на Конституцията,

без да се смята, че този процес е приключил, независимо от задържащото

темпото и мащабите на измененията решение на Конституционния съд от

2003 г.

Тъй наречената „реформа на съдебната власт”, провеждана и по

конституционен, и по законодателен път, не е само отклик на критичните

европейски доклади. Тя има и собствени, вътрешни мотиви: и в

теоретичните дискусии, и в анализите върху правосъдието, и в

обществените настроения и търсения на по-голяма, на истинска

справедливост, като един от специфичните фактори за постигането на



законност и справедливост се откроява функционирането на съдебната

власт.

Очевидно и дискусиите, и търсенето на по-действени

конституционни и законодателни решения ще продължат. Затова е

похвален изборът на темата за докторска дисертация на Диана Стамболова.

Този избор е колкото сполучлив, толкова и амбициозен. Тази тема има

толкова много аспекти и страни, че тя би могла да се изследва от огромни

научни общности и да стане предмет на разработване за цял живот.

Особено значение има обстоятелството, че разработката е плод, освен на

научни интереси, и на натрупвания на опит в дългогодишна практика в

правораздаването.

Като оценявам куража, посветеността и компетентността,

мотивирали избора и разработката на темата, ще обобщя в няколко пункта

постиженията на авторката, които, според мен, синтезират подхода,

логиката и собствения принос в докторската дисертация.

Първо. Логично е в разработката да се потърсят преди всичко

историческите основи на съдебната власт. Направеният обзор, който

показва добро познаване на класическите източници, има не само

познавателно значение. Чрез него се очертава продължителният и сложен

процес на обособяване, утвърждаване и развитие на съдебната власт в

различните правни системи. Това е полезно дори само като своего рода

спирачка на всякакъв род амбиции да се конструира в краткото време само

на едно десетилетие /и дори на три/ някакъв „окончателен модел” на

съдебната власт. От друга страна, историческият поглед извежда

зависимостта на модела от характера на епохите, от природата на

държавното управление, от теоретичните и националните конституционни

традиции и пр. Много съществени за нашето конституционно развитие в

тази сфера са историята и премеждията на европейския



конституционализъм. Конституционните решения на Третата българска

държава въобще и за съдебната власт, в частност, лежат изцяло в лоното на

Европа. Нищо чудно, че нашата държава, така или иначе, следва

перипетиите на европейския конституционализъм: от съзряването през

похищението до новото възраждане.

Във връзка с това се очертава и генезисът на българските

конституционни решения за съдебната власт. При безспорния факт на

взаимно влияние и неизбежно заимстване на модели и формули България

се вписва в „кривата” на европейския конституционализъм, но

едновременно с това, в различни периоди и по различен начин, дава и

собствен принос към този конституционализъм. Толкова повече интерес

представлява и българската конституционна традиция. В докторската

работа този въпрос е загатнат, но би могъл да бъде по-обстойно засегнат

или разработен и в процеса на самата защита на докторската теза, а и като

отделна изследователска тема. Доколкото в основното си изложение

докторантката категорично застава на страната на радетелите за извеждане

на съда като единствен титуляр на съдебната власт, сигурно биха били

интересни аргументите на нашия забележителен учен и политик –

академик Петко Стайнов, който по повод на конституционните решения в

тази област през 1946-47 г. заявява, че „главен прокурор” като отделен

орган на подчинение на Народното събрание е чужда фигура на

българската правна традиция.

Второ. Още в първата глава съдебната власт се разглежда в

контекста на единството и разделението на държавната власт

/„власти”/ и на теорията за разделение на властите. Авторката приема,

че става въпрос за три части от единната и неделима власт на държавата,

които помежду си се намират в равнопоставено положение.

Най-съществено значение при съпоставянето на трите „юридически

равноценни власти” /Д.Радев/ е изведената специфика на съдебната власт.



Макар че авторката при това се позовава на съвременни български автори,

не бива да се пропуска обстоятелството, че още Монтескьо не само

подчертава особеностите на съдебната власт, но дори стига до

заключението, че поради тези особености „тя въобще не е власт”.

Именно в тази част е мястото на теоретичната разработка върху

ролята на съдебната власт за постигане на пълноценно разделение на

властите, при което, освен специализацията на функциите, трябва да се

търси и „взаимно възпиране” и „балансиране” на властите. Като имам

предвид професионалната кариера на докторантката, крайно интересен и

със собствен принос би бил един опит да се открои ролята на

административното правосъдие в процеса на „възспиране” на

изпълнителната власт. Засега тази възможност е пропусната.

Трето. Сърцевина на доктората естествено са конституционните

основи на съдебната власт. С познание за дискусиите по време на

изработването и гласуването на действащата Конституция, както и за

различните варианти, отразени в множеството конституционни проекти,

докторантката търси генезиса на днешните проблеми и на идващите от

Брюксел критики за неефективността на съдебната власт във възприетото

през 1991 г. тризвенно понятие за съдебната власт – съд, прокуратура и

следствие. Истината за това решение е многопластова, тъй като в нея се

преплитат редица мотиви, свързани с усилията да се скъса окончателно,

безвъзвратно и веднъж завинаги с тоталитарното наследство: да се извади

следствието от МВР, да се преодолеят всякакви възможни рецидиви на

възстановяване на ролята на главния прокурор като „меч на революцията”

или въплъщение на „висшата справедливост”, на държавния интерес като

интерес на всички и пр.

Не толкова европейските критики, колкото собствената ни

равносметка за вече близо 30-годишната практика, ни кара да търсим

усъвършенстване на възприетия модел. Чрез измененията и допълненията



на Конституцията, които докторантката приема като целесъобразни, така

или иначе се върви към извеждане на самостоятелното, първенстващо

положение на съда, към такава специализация на съда, прокуратурата и

следствието, която до голяма степен отдалечава и следствието, и

прокуратурата от правосъдието като изключително специфична функция.

Полезен е прегледът на конституционните модели на съдебна власт в

редица държави – членки на Европейския съюз. Но този преглед е

интересен, поне за мен, с доказателството, че всяка държава по свой начин,

в съответствие със собствената си традиция, особености в развитието и

проблеми на това развитие, решава въпроса за структурата и начина на

организация и действие на съдебната власт. Има универсални европейски

/макар и в две доста различни системи/ принципи и ценности в тази

специфична дейност. Но няма един единствен валиден модел. Това става

ясно всеки път, когато от Европейския съюз се отправят критики към

нашата съдебна власт. Без да се подценяват тези критики, много от тях ще

се въплътят в ефективно правосъдие и правораздаване не толкова чрез

структурни и конституционни промени, колкото с процеса на мъчително и

продължително във времето формиране на съответната политическа и

правна култура.

Четвърто. Важна част от изследването е глава трета, посветена на

съда във функционален и организационен смисъл. Именно от тази част

се очаква голяма част от аргументацията в полза на тезата за съда като

титуляр на съдебната власт. Тук е и мястото на изясняване на самото

понятие „титуляр”, тъй като то само на пръв поглед е еднозначно.

Най-ценна за докторската теза е материята, посветена на функцията

или на същността на правораздаването. Правораздавателната власт е

юрисдикционната власт на съда, подчертава докторантката. В същия

контекст се прави и разграничение на понятията „правораздаване” и

„правосъдие”. Аргументацията на тезата за съда като титуляр на съдебната



власт се търси в много посоки. От една страна, от сравнителния анализ на

преобладаваща част от решенията за съдебната власт в континенталните

европейски държави се извежда заключението, че съдилищата са

единствените органи и носители на съдебната власт, т.е. съдебната власт

се отъждествява с правораздавателната. От друга страна, докторантката

стъпва върху мотивите на тълкувателното решение на Конституционния

съд от 01.09.2005 г., според което „в организационен аспект съдилищата

са в основата на съдебната власт, а във функционален – тяхната дейност е

най-същественото и решаващо нейно проявление”. Но именно в това

решение на Конституционния съд има определен нюанс, тъй като в него се

казва, че „във всички модели съдилищата са основен (в някои

/забележи!/ и единствен) носител на съдебната власт”. „В действащата

Конституция на Република България това качество на съдилищата, без да е

провъзгласено изрично, е неоспоримо...”, се казва още в мотивите. Именно

затова Конституционният съд счита, че „промяна в основния закон,с която

се прогласява изрично, че съдилищата са основен носител на съдебната

власт и единствени осъществяват държавно правораздаване, не

представлява промяна във формата на държавно управление, както това

следва и от сега съществуващата конституционна уредба на правомощията,

функциите и задачите на съдилищата н Република България”. При

аргументацията се стъпва и върху теоретичните възгледи на проф. Живко

Сталев за правораздаването и неговите видове.

Във връзка с всичко това, все пак остава открит въпросът: има ли

грешка в конституционното решение, която по някакъв начин да

компрометира ролята и функциите на съда и правораздаването? Ако

генералният проблем, както се посочва в европейските оценки, е

гарантирането на независимостта и ефективността на правораздаването,

къде са корените, с които вече три десетилетия не можем да се справим?

Въпреки обстойното изложение на функциите на съда и на принципите на



правораздаване, като че ли в сянка остава въпросът за независимото

действие, за действащите или липсващите гаранции за независимостта на

съдиите при прилагането на закона.

Пето. В докторската дисертация се търси определен баланс чрез

отделна глава, посветена на прокуратурата във функционален и

организационен смисъл. Този подход е приемлив, тъй като в него може

да се търси позицията на един безпристрастен изследовател. Вярна е

общата оценка, че прокуратурата не е съдебен орган. Но не бива да се

подценяват функциите на прокуратурата, без които, в определени от

закона случаи, е невъзможно да действат съдебните органи, най-вече в

наказателното производство, но и в административния и гражданския

процес в защита на обществения интерес.

Възприетият подход да се посветят отделни, но до голяма степен

равностойни глави в дисертацията на съда и на прокуратурата, има своите

сериозни основания. И те не са далеч от основанията на създателите на

новата ни Конституция, които възприеха едно разширено понятие за

съдебна власт. Този подход е полезен и в сравнителен план, и като

илюстрация на спецификата на двете съществени части на конституционно

структурираната съдебна власт.

Като се има предвид цитираното многократно решение на

Конституционния съд от 2003 г., което изисква свикване на Велико

Народно събрание за евентуално радикално преструктуриране на

системата на съдебната власт, в т.ч. и нейното редуциране до

правосъдието, очевидно решенията трябва да се търсят върху принципната

конституционна основа. Някои от предложените от докторантката идеи за

изменение и допълнение на Конституцията излизат извън тази очертана

граница, което е разбираемо във връзка с основната теза. Толкова повече,

обаче, би следвало да се потърси цялото многообразие от фактори, освен

изричните  конституционни решения, от които зависи утвърждаването на



съда като пълноценен титуляр на съдебната власт. В противен случай

нещата ще се сведат до „самооценка”, „самонаричане”, т.е. до безполезна

декларативност.

Заключението има нужда от повече внимание и такава възможност

се открива чрез защитата на докторската дисертация. Ясно трябва да се

изведат основните аргументи, съдържащи се в дисертацията, за главната

теза – съдът като титуляр на съдебната власт. Някои от тезите не само не са

за заключението, но и не са добре обосновани. Само като пример ще

посоча, че не е особено убедителна тезата за „доближаване” на

прокурорските правомощия по своята същност до изпълнително-

разпоредителната дейност на администрацията. Подобно заключение мже

да послужи на защитата на основната теза. Но то оставя без внимание

други особености на ролята и функциите на прокуратурата. Не е ли

възможно, например, да се разгледа силно централизираната структура на

прокуратурата като удобна предпоставка за нейното политическо

овладяване, т.е. за изтръгване от ролята й на ядрото – безусловната защита

на законността и на въплътения в нея обществен интерес? Що се отнася до

сегашното конституционно решение за тризвенна структура на съдебната

власт, като че ли през изминалите десетилетия се изгуби следствието,

„подмятано” в различни посоки.

Във всички случаи, на вниманието ни е представена докторска

дисертация, който отразява широки исторически и теоретични,

конституционо-правни и практически познания върху една от най-

дискутираните правни материи през последните десетилетия. Особено

ценен е погледът на колега с богата, дългогодишна практика, на „човек

отвътре” върху един процес и проблематика, които са жизнени за по-

нататъшното развитие на правовата държава в България, каквато е

изразената още в преамбюла на Конституцията воля.



Представената работа има необходимите качества да бъде

защитена като докторска дисертация. В нея се съдържа необходимият за

един докторат собствен поглед, познаване на източниците, способност

за полемика, компетентност в достатъчно сложната материя.

Направените в рецензията бележки, по преценка на докторантката, могат

да послужат като повод за самата защита. Но те могат да се използват и за

по-нататъшни научни изследвания, тъй като дисертацията ни среща с един

перспективен изследовател на спецификата, проблемите и възможните

решения на актуалните проблеми на съдебната власт в България.

Считам, че дисертационния труд отговаря на изискванията на Закона

за развитие на академичния състав на Република България и правилника

към него, поради което давам положителна оценка и предлагам на

членовете на Научното жури съвет да вземат решение да бъде присъдена

на Диана Веселинова Стамболова образователната и научна степен

„доктор” в професионално направление 3.6. ПРАВО, докторска програма

„Конституционно право”.

април 2019 г. Проф.д-р Нора Ананиева


