РЕЦЕНЗИЯ
за научните трудове на г-жа Диана Веселинова Стамболовапредставени за участие в конкурс за присъждане на ОНС „доктор“
в професионално направление 3.6 право по докторска
програма конституционно право 05.05.06
Г-жаСтамболова е докторант на самостоятелна подготовка
Назначена съм със заповед № 453 / 04.04.2019 на Ректора на ВСУ
за рецензент по настоящия конкурс.
Рецензията е изготвена въз основа на документи постъпили по
конкурса.Представените по конкурса документи съответстват на
изискванията на ЗРАСРБ,ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба № 3
за академичния състав на ВСУ.Процедурата по конкурса е коректно
спазена.
I.

Данни за кандидата

Г-жа Диана Стамболова е родена на 14.07.1967г.Магистър е по
право от 1996 от БСУ.Първоначално работи като адвокат ,а от 2004 г до
сега е съдия последователно в районен,административен съд гр. Варна и
Административен съд София град.
Работила е като хоноруван преподавател по Административно
право и процес в ВСУ „Правни науки“, УНСС,Ментор по Студентски
практики към ВСУ и др.
II .

Общо представяне на получените материали

За участие в конкурса г-жа
дисертационен труд и 3 бр статии.

Стамболова

е

представила

Представеният дисертационен труд е на тема: “Съдът-титуляр на
съдебната власт“ с автор г-жа Диана Веселинова Стамболова .Трудът е в
обем от 164стр., структуриран във въведение, четири глави, заключение и
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използвана литература/167бр. български и чуждестранни/ и нормативни
източници. Статиите са две на български

и една на английски език,

всичките в реферирани издания 1/За предимствата от създаване на
Централен административен съд-Сб Административно право- съвременни
тенденции

в

правораздаването

и

доктрината-ИУ

Варна

,2108.2/Правораздаването като специфична функция по правна защита.Сб
Защита срещу дискриминация :правна уредба, тенденции 2018,ИУ Варна.
Представен е и автореферат,който отговаря на нормативните
изисквания.

III.Обща характеристика на научната дейност на кандидата
Актуалността на темата е безспорна с оглед необходимостта от
провеждане на съдебна реформа, която понастоящем протича доста мудно
и без видими големи резултати. Проблемите в съдебната власт не се
свеждат само до разделяне на ВСС на две квоти/съдийска и прокурорска/, а
до изясняване на първо място концептуално кой е основният титуляр на
съдебната власт, каква е неговата същност, кои са органите от различните
нива призвани да обективират тази същност, къде има проблеми от гледна
точка институциализацията и усъвършенстването на правораздаването,
както и да се набележат конкретни стъпки по реформата.
Актуалността на изследването се определя от съществуващия
системен проблем в работата на съдебната власт, така както е формантиран
в Конституцията и законите. Извършеното до момента не отговаря на
потребностите и изискванията на обществото. Според социологическите
проучвания хората изтъкват липса на справедливост, неравностойно
третиране, безнаказаност на нарушителите. Затова днес промените в
съдебната власт се определят като „реформа на реформите“. Решаването на
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тази трудна, отговорна научна задача от г-жа Диана Стамболова, е с
особено важно научно и практическо значение за самата съдебна власт.
Правилно докторантът вижда началото на съдебната реформа с
установяване същността на конституционния модел, изясняване правната
природа и дейности на посочените в Конституцията ни органи – съд,
прокуратура, следствие.
На основата на правилно изградена и доказана теза,че съдът е
титуляр на съдебната власт, в труда се разглеждат същността и на другите
органи в системата на съдебната власт, както тяхното и евентуално
реформиране.
За изходна теза докторантът разглежда понятието „съдебна власт“ в
широк и тесен смисъл. В широк смисъл – осъществяване на правозащитни
функции – това е подходът на Великото народно събрание. В тесен смисъл
е функция по реализиране на правосъдието.
Предмет на изследване е съдът с неговите функции. Акцентът е
върху правосъдната функция на съда, но наред с това

е разгледана

организацията на работа на отделните структурни звена в съдебното
система - съд прокуратура и следствие.
Глава първа е посветена на Историко- правни основи и теории за
съдебната власт. За да изгради убедително и да докаже правилната теза, че
съдът е основен и единствен титуляр на съдебната власт, г-жа Диана
Стамболова прилагайки историко-правният метод разглежда в тази глава
историческите корени и теории за съдебната власт. Докторантът изтъква,
че Атинската демокрация създава първата стройна и институционално
подредена съдебна система в света. Преминавайки през правосъдието на
Древния Рим, идеите на Хуго Гроций, Томас Хобс, Джон Лок и Жан Жак
Русо, докторантът логично

стига до най-популярната и

широко

разпространена теория за обособяването на съдебната власт като
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самостоятелна трета власт и свързаната с това идеология за разделението
на властите от Джон Лок и Монтескьо.
Анализират се основните различия между континенталната и
англосанксонска
общотеоретичните

правни

системи,

основи

на

и

задълбочено

съдебната

власт.

се

изследват

Структурата

на

континенталната правна система се отличава от англосанксонската по
обособяване на правото на публично и частно, в зависимост от различния
интерес, който защитава - обществения или частния. Научно обосновано,
докторантът правилно изтъква, че обособяването на самостоятелна
съдебна система като трето ниво на властта също спомага за развитието на
публично-правните институти.
В параграф 2 на глава първа от дисертационния, докторантът
разглежда общотеоретичните основи на държавната власт. Приема за
изходно положение утвърдени вече виждания на нашите учени, че
държавната
колективна,

власт е

единна,

неотчуждаема,

суверенна./Радев,Д.Теория

на

правно

организирана,

правораздаването,2006г./

Единната и неделима държавна власт е разделена при осъществяването на
различните свои функции на законодателна, изпълнителна и съдебна.
Съдебната власт има за своя същност решаване на правни спорове.
Безспорен научен принос е посочване на основните характеристика
на съдебната власт като юридическа власт, като юрисдикционна власт.
Само съдебната власт притежава компетентността да осъществява
правораздавателната функция.
Научен

принос

е

и

анализът

на

докторанта

между

правораздавателната власт на съда и дискрецията на изпълнителната
власт/стр.32 от труда/. Макар да има правото да събира и преценява
фактите, дискрецията се различава по това, че само съдът притежава
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компетентността да се произнесе по правния спор с неотменим съдебен
акт.
Глава втора е посветена на „Конституционните основи на съдебната
власт“. В тази глава последователно се разглеждат въпросите на
създаването на Конституцията ни от 1991г. и по специално главата
посветена на съдебната власт. Специално място в параграф 2 на същата
глава са посветени на измененията на Конституцията от 2003г., 2006г.,
2007г. и 2015г. Тук авторът задълбочено, с научна смелост и критичност
анализира редица решения на Конституционния съд и коректно излага
становища на голям брой учени.
Безспорен научен принос е параграф 3 от глава втора, посветен на
конституционните модели на съдебната власт в държави от ЕС /Австрия,
Белгия, Германия, Дания, Естония, Испания, Италия, Нидерландия,
Швеция, Португалия, Финландия, Франция и др./.
Научна новост е и параграф 4 на същата глава, където са
анализирани различните модели на структуриране на съдебната власт и поспециално мястото на прокуратурата в или извън нея. Държави като
Белгия, Испания, Италия и други изграждат прокуратурата като
конституционно обособена към съдебната власт. В Португалия например
прокуратурата е обявена за независима и самостоятелна институция с
независим кадрови орган и др. Научният анализ е задълбочен, обективен и
е добра основа за разглеждане и усъвършенстване на българския
конституционен модел на съдебната власт.
Глава

трета

е

посветена

на

съда

във

функционален

и

организационен смисъл. Докторантът се присъединява убедено към
становището

на

проф.Живко

Сталев

относно

същността

на

правораздаването и неговите белези. Научен принос на г-жа Д.Стамболова
е анализът в тази връзка на същността на правораздаването и изведеният
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на тази база извод, че правната същност оформя съда като основен орган
на съдебната власт. Докторантът приема като изключително вярно и важно
твърдението на проф.Ж.Сталев, че силата на пресъдено нещо е последица,
присъща единствено на правораздавателния акт. За това тя е негов
характерен белег.
Параграф 2 от глава трета е посветен на съда в организационен
смисъл.

Чрез

анализ

на

законовите

текстове

и

Решения

на

Конституционния съд е разгледана организацията на съдилищата в Р
България.
Напълно обяснимо , авторът - съдия Стамболова подробно, точно,
убедително разглежда статута на съдиите - изискванията за заемане на
длъжността, принципите в тяхната дейност: независимост, несменяемост,
несъвместимост, имунитет, дисциплинарна отговорност н съдиите и др.
Глава четвърта е посветена на“ Прокуратурата във функционален и
организационен смисъл“.Разгледани са подробно нейните правомощия,
функции./по надзор, обвинение, по разследване на престъпленията,
функции като страна в административния и граждански процеси др./.
Извежда се убедително изводът, че прокуратурата е орган, създаден
да следи за законността. Г-жа Д.Стамболова поддържа, че прокуратурата е
несъдебен орган/стр.119/. Тя не трябва да се причислява към съдебната
власт.

Прокуратурата

не

осъществява

правораздаване/стр.120/,

не

притежава юрисдикционна власт.
Разгледан е и въпросът за прокуратурата в организационен смисъл,
нейната йерархическа структура,статут и правомощия на Главния
прокурор.

Изследван

е

още

статута

на

прокурори,

следователи,

изискванията за заемане на длъжността, както и принципите на дейност:
несменяемост, имунитет, несъвместимост, дисциплинарна отговорност и
др.
6

IV.

Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Към научните приноси на дисертационния труд могат по-конкретно
да бъдат изложени следните изведени от автора изводи:
-Предложението да се създаде като кадрови орган Съдебен съвет на
основата на ВСС,избиран само от съдии и състоящ се също така от съдии
- Да се отдели статута на прокурори и следователи в отделен закон.
-Прокуратурата да се изгради като отделен независим орган ,по
подобие на адвокатурата.
-Главният прокурор да се назначава с указ на Президента по
предложение на НС , прието с кворум от 2/3 от народните представители.
-Правомощията на прокуратурата се доближават по своята същност
до изпълнително-разпоредителната дейност, присъща на органите на
държавното управление
-Прокуратурата не е съдебен орган, независимо,че Конституцията я
позиционира в съдебната власт
-Прокуратурата не осъществява правораздаване, нейните актове
подлежат на съдебен контрол. Съдът има последната дума спрямо тях.
-По своите функции прокуратурата стои по-близко до политическата
власт, отколкото до съдебната.
-Да се засилят контролните правомощия спрямо прокуратурата и
фигурата на Главния прокурор да бъде освободена от политическо
влияние/стр.137 от труда/.
-Противоречащо на правната логика е възприетата структура на
съдебната власт, според която към съда са прибавени прокуратура и
следствие.
-Необосновано

уеднаквено

е

правното

положение

на

съдии,прокурори и следователи. Макар да е правилна изходната теза за
независимост и на прокуратура и следствие, то при тази организационна
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структура, мястото и значението на титуляра на съдебната власт е
подценено.
-Да се намали броя на парламентарната квота при избора на съдии.
-Важни въпроси относно обезпечаване независимостта на съдебната
власт се решават от Пленума на ВСС все още с участие на прокурори.
-Все още важна роля в избора на Председатели на ВКС и ВАС има
прокурорската колегия на ВСС и др.
Като препоръка предлагам на автора,

да анализира и предложи

евентуални промени в Конституцията глава Съдебна власт, с оглед
установяването в нея на направените предложенията от дисертационния
труд.
Да се включат в труда по-голям брой решения на Конституционния
съд.
Не съм установила плагиатство по чл.2б от ЗРАСРБ.
Изпълнени са минималните национални изисквания по ЗРАСРБ.
V.Заключение
В заключение давам висока положителна оценка на представения
дисертационен труд на тема „Съдът-титулярна съдебната власт.“ Считам,
че са изпълнени всички законови изисквания . Трудът представлява научна
новост в конституционноправната ни наука, отговаря на изискванията на
ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и вътрешните актове на ВСУ и предлагам убедено
г-жа Диана Веселинова Стамболова да бъда отчислена и да бъде обявена
публичната защита на дисертационния труд „Съдът-титуляр на съдебната
власт“ по докторска програма „Конституционно право“.05.05.06. за
присъждане на ОНС доктор по право.
10.04.2019г.

Рецензент:
Проф. д-р Христина Балабанова
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