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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Александър Асенов Воденичаров

за представения дисертационен труд на тема „Съдът – титуляр на

съдебната власт” за получаване на образователна и научна степен „доктор”

в професионално направление 3.6. „Право“ по докторска програма

„Конституционно право“ на Варненски свободен университет

Автор на дисертационния труд: Диана Веселинова Стамболова

I. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния

труд проблем

Дисертантът Диана Стамболова е представила за публична защита

дисертационния си труд на тема: „Съдът – титуляр на съдебната власт”.

Разкриването на процедурата е извършено по установения ред в ЗРАСРБ и

Правилника за прилагането му (чл. 39 и сл.).

Дисертационният труд има обем от 164 стандартни страници. Той се

състои от увод, изложение, организирано в четири глави и заключение.

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи и

точки. Структурата на дисертацията като цяло е балансирана и отразява

логическата последователност на изследваните проблеми. Положителен

момент са направените обобщения в края на всяка глава и точното

формулиране на направените изводи.



2

Използваната литература включва 168 източника (монографии,

статии и интернет материали), като са налице 229 цитирания и позовавания.

Изследванията, предмет на дисертационния труд са с подчертана

актуалност. Необходимостта от разглеждане на проблематиката на

съдебната власт е аргументирана с различни по характер фактори:

икономически, социални, политически, правни. От правна гледна точка, е

изходено от конституционната уредба на съдебната власт в самостоятелна

глава - шеста от Конституцията, наименувана „Съдебна власт“, както и

направените в нея до сега четири изменения и допълнения. Направен е

верен извод, че конституционният модел на съдебната власт не работи

според очакванията на хората в страната и на нашите европейски партньори.

Практическо значение има разграничаването на понятието „съдебна

власт“ в неговия широк и тесен смисъл. По-широкото понятие за съдебната

власт, възприето в действащата Конституция е свързано с осъществяване на

правозащитни функции. На основата на този критерий - функция по

правната защита - е структурирана съдебната власт, като в нея освен

съдебни органи са включени и прокуратура, и следствие. По-тесният смисъл

на разбирането на съдебната власт е като функция по осъществяване на

правосъдието /правораздаване/. Дисертантът си поставя за цел да обоснове

ролята на съда като титуляр на съдебната власт, съобразно основната й

функция – правораздаването. Изхождайки от учението на Монтескьо за

разделение на властите, тезата на изследването е, че носител на съдебната

власт е само и единствено съдът, доколкото носител на правораздавателната

власт е само съдът.

Достойнство на труда е практическата му значимост.

Изследваните въпроси са непосредствено свързани с функционирането и

организацията на дейност на отделните звена в съдебната система - съд,

прокуратура и следствие, като акцентът е поставен върху съда. Чрез
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направеното разграничение на функциите на отделните органи на съдебната

власт е обоснована правилната теза, че прокуратурата не е съдебен орган, а

основните й правомощия се доближават до тези на изпълнително-

разпоредителната дейност. Научен принос представляват направените

предложения за конституционни изменения във връзка с организацията на

съдебната власт.

Предметът на изследването е напълно осъществен. Изследвани са

теоретични, методологични научно-приложни въпроси, което е дало

възможност за формирането на модел за бъдещо функциониране на

разглежданите държавни органи в изследваната област на човешката

практика.

,ьII. Аналитична оценка на резултатите и приносите в

дисертационния труд

Първата глава, озаглавена „Историко-правни основи и теории за

съдебната власт“ проследява най-важните исторически и теоретични

достижения на философската, политологичната и правната мисъл относно

фунционирането на съдебната власт. Ценност на научния труд е доброто

познаване на историческите етапи в развитието на съдебната власт от

нейното формиране от Атинската демокрация, през Древния Рим до наши

дни; на основополагащите теории на доктрината на естественото право, като

е изтъкната ролята на теорията на разделението на властите за

обособяването на съдебната власт. Съвсем уместно е разграничението на

особеностите на двете основни съвременни правни системи:

континенталната правна система и англо-саксонската правна система.

Направен е прецизен юридически анализ на функциите на съдебната власт,
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като се изходи от същността на държавната власт в нейното триединство:

като законодателна, изпълнителна и съдебна. Подчертано е равностойното

положение, което имат трите различни функции (законодателна,

изпълнителна и съдебна) на единната и неделима държавна власт, които се

осъществяват независимо една от друга. Аргументирано е, че съдебната

власт е най-отдалечена от политиката и не е типичната власт в собствения

смисъл на думата, поради което се нуждае от прокламирана защита на

своята независимост.

Предмет на изследване във втората глава „Конституционни основи

на съдебната власт“ е конституционното устройство на съдебната власт

съгласно Конституцията от 1991г., измененията в глава шеста „Съдебна

власт“ от Конституцията на Република България, както и на

конституционни модели на съдебната власт в 12 държави от Европейския

съюз. Дадена е заслужено висока оценка на действащата Конституция, а и

на сторените до момента изменения в частта за съдебната власт. Научен

принос на изследването е задълбоченият сравнителен анализ на различни

европейски модели на организация на съдебната власт. Сполучливо са

изведени изводи в две основни направления: за преобладаващото разбиране,

че съдилищата са единствените носители на съдебната власт; че навсякъде с

изключение на Италия, статутът на прокурорите и на следователите е

различен от този на съдиите.

Третата глава: „Съдът във функционален и организационен

смисъл“ е посветена на съда. На основата на постиженията на юридическата

доктрина за понятието „правораздаване“, докторантът успешно разкрива

предметното съдържание на основната функция на съда – осъществяване

на правораздаване. Принос в научния труд е изведеният извод, че органът,
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който е овластен да постановява правораздавателни актове, е основен орган

на съдебната власт. В отделен параграф с вещина е разгледан

организационният аспект от дейността на съда. Специално място е отделено

на статута на съдиите, към които са поставени завишени изисквания от

международните актове и националния устройствен закон. Подчертано е, че

независимостта на съдиите следва да се разбира не само като тяхно право,

но и като задължение към обществото. Обосновано е акцентирано върху

правните институти, служещи като гарант на съдийската независимост:

несменяемост, имунитет, несъвместимост с извършване на определени

дейности, като и дисциплинарна отговорност.

Четвъртата глава е озаглавена „Прокуратурата във функционален и

организационен смисъл“. Конституционно регламентираната функция на

прокуратурата да следи за спазване на законността, е изведена в резултат на

задълбочен анализ чрез разглеждане на отделните правомощия на

прокурора: да разследва престъпленията, функция по обвинението, функция

по надзор при изпълнение на наказателните и другите принудителни мерки,

функция на страна в административния и гражданския процес. Въз основа

на детайлния анализ на прокурорските правомощия, които са извън обхвата

на правораздавателната дейност, е направен правилния извод, че

прокуратурата не е съдебен орган. Това разбиране е обосновано и с решения

ЕСПЧ. Вторият параграф е посветен прокуратурата в организационен

смисъл, като е отделено внимание и на статута на прокурорите и

следователите. Придаването статут на магистрати на прокурорите и на

следователите е замислено с цел да бъде обезпечена независимостта на

прокуратурата от политически фактори и влияния преди всичко от страна на

изпълнителната власт. Принос на труда е, че се предлага разграничаване в

уредбата на статута на съдиите, прокурорите и следователите.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обсъжданият научен труд показва категорично, че дисертантът

Диана Стамболова притежава задълбочени теоретични знания в областта

на правните науки. Проучванията в дисертацията, извеждането на научни

изводи, аргументирането на поддържаните становища, изразяването на

критично отношение по дадени въпроси и др. ясно показват, че кандидатът

притежава способност за самостоятелни научни изследвания.

Изхождайки от гореизложеното, считам, че представяният

дисертационен труд на тема: „Съдът – титуляр на съдебната власт”

отговаря напълно на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за

развитието на академичния състав в Република България и на чл. 27 от

Правилника за прилагането му. Ето защо убедено предлагам на

уважаемото научно жури да присъди на Диана Стамболова

образователната и научна степен „Доктор”.

16 април 2019г.

РЕЦЕНЗЕНТ :

(проф. д-р Александър Воденичаров)


