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Избраната тема е изключително актуална, с оглед търсенето на
решения за съдебната реформа и получаването на необходимата
положителна оценка от Европейската комисия за състоянието на
правозащитната ни система и за овладяване нивото на корупцията, за да
бъдат отменени ежегодните мониторингови доклади. По нея липсва
цялостен монографичен труд в нашата правна литература, което
предопределя възможната полезност на труда. Съчинението представлява

интерес не само от теоретично гледище, но има и подчертан практикоприложен

характер,

кoeто

би

било

полезно

и

за

бъдещите

конституционни решения.
Представената дисертация е с общ обем от 164 страници,
изложението е систематизирано във въведение, четири глави с обобщени
изводи, заключение, предложения de lege ferenda и списък с използвана
литература и нормативни източници.
От изложението личи, че авторът познава добре относимата
българска правна литература, има собствен поглед и компетентност в
разглежданата материя като дългогодишен съдия. Наред с това, от
представения труд е видно, че Диана Стамболова разполага със
способности за самостоятелно научно мислене, което е предпоставка за
разработване и защита на дисертационен труд.
Разгледана е системата и структурата на съдебната власт според
конституционния модел в България, в нейния организационен и
функционален смисъл. Изследвано е понятието „съдебна власт“ като
правозащитна

функция,

в

широк

смисъл

и

като

функция

по

осъществяване на правосъдието, в тесен смисъл. Акцентът е поставен
върху открояването на правораздавателната (правосъдна) функция на
съдебната

власт,

произтичаща

от

конституционния

принцип

за

разделение на властите. Очертан е проблемът в научното изследване
съобразно тази основна функция и е изведена тезата на автора, че носител
на съдебната власт е единствено съдът, доколкото само той е носител на
правораздавателната власт. Наред с това, е изследвана и организацията на
работа на отделните структурни звена в съдебната система: съд,
прокуратура и следствие.
В процеса на доказване на тезата на докторанта са анализирани
историко-правните основи и теории на съдебната власт, откроени са
различията между континенталната и англосаксонската правна система,

разгледана е държавната власт в нейното единство и разделение, мястото
и ролята на съдебната власт в разделените власти. Резонно са обсъдени
промените на Конституцията на Република България в глава шеста
„Съдебна власт“ наложени в резултат на тревожните европейски оценки
за функционирането на системата на съдебната власт. Направена е
съпоставка с конституционните модели на съдебната власт в държави от
Европейския съюз.
Но всеки конституционен модел на съдебна власт, дори в условията
на изградената върху общи принципи европейска конституционна
държава, има своята специфика, основана на исторически възприетата
правна система, на особеностите в изграждането на съответната
национална държава, на осмислената практика и утвърден опит. Доста
различни са и решенията, чрез които въз основа на универсалния принцип
за разделението на властите се търси фундаменталната за правовата
държава

независимост

на

съдебната

власт.

Тези

решения

са

непосредствено обвързани с възприетата форма на държавно управление
и на държавно устройство. Затова не случайно в европейските оценки
постоянно се повтаря, че конкретните решения трябва да са наше дело,
стига чрез тях да се постига генералната цел – независимост и
ефективност на съдебната власт.
Ето защо, в заключението е посочено, че различните функции на
съда, прокуратурата и следствието налагат възприемането на различни
условия за тяхната независимост, което не е сторено в сегашната
конституционна уредба и се подценява значението на съдебната
институция. Отбелязано е, че полезна стъпка в разграничаването им е
разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска
колегия, преодоляно е влиянието на прокуратурата по кадровите въпроси
и дисциплинарни наказания, но все още неразрешени остават редица
въпроси свързани с намаляване на парламентарната квота, номинирането

и квалификацията на съдиите, участието на прокурорската колегия при
избор на председатели на ВКС и ВАС и др., които следва да се решават
самостоятелно във връзка със своята функционална компетентност.
Предлага се уредбата на прокуратурата да остане в глава шеста „Съдебна
власт“ от Конституцията, но да се регламентира като независима
институция, която не е орган на съдебна власт, така както е
регламентирана адвокатурата.

Авторефератът отразява точно и вярно най-важните аспекти на
дисертационното изследване, а справката за приносите съдържа реалните
научни постижения на докторанта.

Заключение
Изложеното мотивира заключението ми, че дисертационния труд на
тема „Съдът – титуляр на съдебната власт“ отговаря на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав на Република България и
правилника към него, притежава необходимите качества за даване на
неговия автор на образователната и научна степен „доктор”, 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”.
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