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Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд
проблем
Актуалността на темата на дисертацията се обуславя от протичащите в
Украйна процеси и необходимостта от изграждане на ефективна съдебна система
и функции, изпълнявани от съдиите, играещи решаваща роля в защитата на
правата на човека и на принципите на демокрацията и върховенството на закона.
Необходимостта от създаването на единни стандарти за установяване на
правоотношения със съдията като гаранция за ненарушаване на неговите права.
В тази връзка изследването и анализирането на проблемите е важно и
актуално, а необходимостта от изграждането на ефективна правораздавателна
система става все по-голяма.
Значимостта на изследването по темата се определя от актуалността на
предмета му, научната му новост и значението на формулираните изводи и
предложения de lege ferenda.

I. Степен на проникване в проблема и оценка за състоянието на
решаването му към настоящия момент
Докторантът е навлязъл в научния проблем до степен, позволяваща му да
проведе необходимите научни изследвания и на тази основа да получи редица
значими и полезни научни и практически резултати.

II. Относно избраната методика на изследванията
Възприетият структурен план и подбраните методи и методология за
провеждане на научното изследване са избрани удачно, съответстват на
тематично изведения проблем и осигуряват постигането на поставената цел.
Използваните литературни източници и натрупаният личен опит са позволили на
докторанта да усвои необходимите специфични знания по темата, да проведе
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задълбочено изследване на предмета и обекта на дисертационния труд и да
докаже работната хипотеза, с което постига поставената цел на дисертационния
труд.

III.

Кратка

аналитическа

характеристика

на

естеството

и

достоверността на материала, върху който се градят приносите на
дисертационния труд
Представеният дисертационен труд, върху който се градят научните и
приложни приноси на докторанта, е под формата на цялостно завършено,
самостоятелно научно изследване по темата, което му е позволило да направи
полезни приноси, изводи и препоръки, както и да изведе и да предложи
съществени промени в нормативната уредба на Украйна по въпросите на
съдопроизводството, системата за подготовка на съдии, както и процедурата за
тяхното назначаване, а също и относно специфичните задължения на държавата
по гарантиране правата на съдиите.
Докторантът правилно е отчел спецификата на обекта и на предмета на
изследване в контекста на научния проблем и удачно е подбрал и приложил
подходяща методология за провеждане на изследването по темата.
Дисертационният труд на докторанта Анна Викторовна Кочкова е
разработен съгласно изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Структурата на
съдържанието е изградена в логическа последователност от въведение, три
глави(озаглавени раздели) с изводи във всяка от тях, както и обобщени изводи по
дисертацията. Изследването завършва с обобщение на научните и приложни
приноси на докторанта, със списък на използваната и цитирана литература.
Възприетият структурен план и методологията на изследването са удачно
избрани и подходящи за специфичната цел – обекта и предмета на
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дисертационния труд в контекста на изследвания научен проблем. За постигане
целите и задачите на изследването докторантът успешно прилага подходящи за
целта методи като правен анализ, системен подход и др.
Във въведението е обоснована актуалността и значимостта на темата и
методически правилно и ясно е артикулирана концепцията на дисертационното
изследване, обосновани са основните аргументи за избор на обект и предмет на
изследването. Обект на изследване в настоящия дисертационен труд са трудовите
правоотношения, които са свързани с правния статус и дейността на съдиите в
правосъдната

система

на

Украйна,

а

предмет

на

изследването

са

конституционните норми, както и специалното законодателство на разглежданите
държави, които регулират въпроси на съдопроизводството и статуса на съдиите,
както и международно-правните актове, приети от ООН, Съвета на Европа и ЕС,
регулиращи статуса на съдиите и техните основни права.
Докторантът си поставя за цел да анализира и изследва възникването на
трудовите правоотношения със съдията в контекста на трудовите права на
съдията и въздействието, което оказва върху цялото правосъдие,
Задачите, които докторантът си поставя за реализирането на целта на
настоящия дисертационен труд, са следните:
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- проучване на особеностите на разбирането на същността и механизма за
осигуряване на трудовите права на съдиите;
- определяна на международно-правните стандарти за защита на
трудовите права на съдиите;
- проучване на правната регламентация на възникване на трудовите
правоотношения със съдията в съответствие с националното законодателство
на държавите-членки на ЕС;
- анализиране на особеностите на регулирането на трудовите права на
съдиите като длъжностни лица на Съда на ЕС;
- анализиране на практиката на ЕСПЧ по регулиране на спорните въпроси
на трудовите правоотношения на съдиите;
- идентифициране на актуалното анкетиране относно възникването на
трудовите права на съдиите в контекста на реформиране на съдебната система
на Украйна;
- запознаване със съдебната практика на Украйна относно защитата на
трудовите права на съдиите;
- определяне на насоките за по-нататъшно развитие на правната
регулация, като се вземат предвид особеностите на прилагането на
международно-правните стандарти и опитът на чужди страни по отношение на
трудовите правоотношения в условията на европейската интеграция на
Украйна.
Изследването е с общ обем от 229 страници, като включва въведение,
изложение в три глави (озаглавени „раздели”) с общо 9 подраздела, общи изводи
и списък с използвана литература и източници. Съдържанието на всяка от
главите (разделите) е добре структурирано в съответните подраздели, а в края на
всяка глава са направени изводи. Списъкът на използваната литература се
състои от 174 заглавия на кирилица и латиница, от които 79 - нормативни актове
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и съдебна практика и 95 заглавия научна литература. Бележките под линия са
267 на брой.
В първата глава

„Теоретико-историческа характеристика на

възникването на трудовите правоотношения със съдиите” е направен
сравнителен анализ на историческия произход на професията на съдията,
неговия правен статус, както и особеностите на правоотношенията на съдиите в
различни исторически периоди, като са отбелязани промените в правното им
положение.
Разгледани

са

философските

учения

от

античността,

в

които

древногръцките философи Платон и Аристотел настояват на необходимостта от
професията на съдията. Особено място е отделено на научните възгледи на
Платон, който отбелязва: „Собствената добродетел на съдия се проявява в това,
че нито заради дарове, нито от страх или състрадание, нито от враждебност или
приятелство, той не се склонява да нарушава заповедите на законодателя, когато
разглежда взаимни обвинения на спорещите страни”.
Разглежда се развитието на Древна Гърция и необходимостта от
независима и безпристрастна съдебна система.
Посочено е, че развитието на правната мисъл в античния период оказва
значителното си влияние върху Средновековието, което дава възможност на
автора да твърди, че правната система на Средновековна Европа бе изградена
върху онези фундаментални принципи, които е заложила атическата правна
мисъл.
Авторът разглежда процеса на формиране на трудовите права на съдиите в
редица държави с различни правни системи, в частност англо-американската
(Великобритания)

и

континенталната

(Франция,

Германия

и

Австрия).

Великобритания представлява особен интерес, тъй като след извършения анализ
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може да се твърди, че именно на територията на Великобритания трудовите права
на съдиите се развиват най-бързо и служат като пример за други европейски
страни.
Особено внимание е отделено на характеристиките на възникването и
механизма за осигуряване на трудови отношения със съдии в правната система
на Украйна. Авторът стигга до извода, че трудовите права като цяло са
предназначени да уреждат въпросите на трудовите правоотношения и да
защитават работници от възможни нарушения на техните права.
Авторът подчертава, че освен непосредствено закрепване от правните
норми на трудовите права, които съдиите притежават, с времето е разработен и
механизмът за гарантиране на тези права, който представлява съвокупност от
организационни и правни гаранции за предотвратяване на евентуална заплаха за
правата.
Специално място е отделено на основите на правата на човека, които са
прогласени във Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,
Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,
Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г.,Американската
конвенция за правата на човека 1969 г., Африканска харта за правата на човека и
народите от 1981 г.
Акцентира се върху международно-правните актове на Съвета на Европа и
на ЕС, които създават мощна правна рамка за регулиране на трудовите права на
съдиите в европейския регион.
Във втората глава озаглавена „Правно регулиране на трудовите права на
съдиите в правото на Европейския съюз и Съвета на Европа” авторът
анализира особеностите при възникването на съдийските правоотношения както
в избрани европейски държави, така и в практиката на ЕС и Съвета на Европа.
Анализирано е влиянието на различни правни рамки, за подготовка на
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кандидати, като Франция и Естония. Според модела на обучение, приет във
Франция, е създадена специалната образователна институция, провеждаща
специално обучение на съдии.
Авторът отбелязва, че подборът на кандидати за съдии започва още на
етапа на приемането им в образователна институция за получаване на съответно
образование и заключава, че всяка страна регулира процеса на възникване на
трудовите отношения със съдия съгласно националното си законодателство, в
съответствие с особеностите на правната си система. Въпреки това,
изискванията към кандидатите за съдийски пост са доста високи и включват
както високи морални, така и професионални качества.
В глава трета „Актуални въпроси за възникването на правната
регламентация на трудовите права на съдиите по примера на Украйна”
авторът разглежда особеностите на функционирането на съдебната система в
Украйна при назначаването на длъжност, възникването и особеностите

на

трудовите права на съдиите. Специално място е отделено на проблематиката на
възникването на трудовите права на съдиите в контекста на реформирането на
съдебната система на Украйна. Авторът разглежда съдебните реформи, които се
провеждат в Украйна от момента на получаване на независимостта.
Авторът на дисертационнияя труд достигна до извода, че трудовите права
на съдиите имат свои собствени особености, свързани с факта, че изискванията,
необходими за работа в съда, са по-високи в сравнение със служителите на
други държавни органи.
Направени са редица предложения de lege ferenda за промени в
законодателството на Украйна по въпросите на съдопроизводството, системата
за подготовка на съдии, процедурата за тяхното назначаване, специфичните
задължения на държавата по гарантиране на съдийските права.
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В заключението са обобщени основните изводи и са изведени основните
предложения de lege ferenda.
Връзката между въведението, главите и заключението е логическа и
позволява да се придобие цялостна представа за научното изследване, което
показва оригиналността и достоверността на представения научен труд като
лично дело на докторанта.

IV. Основни научни и научно-приложни приноси в дисертационния
труд
Научните и приложните приноси в дисертационния труд отразяват
постиженията на докторанта и са важен атестат за неговите научни интереси.
Приемам и подкрепям авторските научни и приложни приноси на докторанта.
1. Съществен научен принос е извършеният анализ на особеностите на
двойния статус на съдия, като се отчита наличието на такива особености, се
стига до извода за наличието на трудовите правоотношения като цяло, и също
така се установява какво точно трябва да се счита като момент на възникването
на правоотношения със съдия.
2. Приносен момент е анализираният и предложен законодателен модел на
реформиране на системата на съдопроизводството в Украйна по отношение на
назначаването

на

съдия

на

длъжност,

възникването

на

трудовите

правоотношения, въпросите на образованието при обучение на съдиите, както и
внасянето на изменения в процедурата за встъпване в длъжност на съдия.
3. Приносен характер има извършеният анализ на решенията на
Европейския съд по правата на човека по въпроси, свързани с правата на
съдиите, особеностите на правния им статус, както и относно правото им на
труд.
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5. Подробно e изследвано и систематизирано историческото развитие и
еволюцията на статуса на съдиите в различните исторически епохи.
6. Очертана е необходимостта от ясно дефиниране на понятието
„механизъм за осигуряване на трудовите права на съдиите”, като съвкупност от
гаранции, предвидени от нормите на общото и специалното законодателство,
насочени към предотвратяване на евентуални нарушения на правата на съдиите
и към осигуряване пълноценното осъществяване на тези права
7. Създадени са предпоставки за разработване на Единен регламент за
регулиране на трудовите правоотношения със съдиите.

V. Оценка на авторското участие в получаването на приносите
Заявеното авторство от докторанта за извършеното изследване в
дисертационния труд, представените по темата публикации, научните и
приложни приноси са обосновани, важни и актуални. Специфичният авторски
стил и личният принос на докторанта за получените резултати в дисертационния
труд са основание да се направи извод, че изброените по-горе научни приноси
са изцяло негово лично дело.

VI. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Публикациите по темата позволяват да се получи по-пълна представа за
дисертационния труд, осигуряват необходимата публичност на научните и
приложни приноси, както и на авторските постижения.

VII. Използване на получените в дисертационния труд резултати и
препоръки за бъдещото им внедряване
Приложимостта и ползата от получените в дисертационния труд
резултати е видна. Те могат да са полезни и да представляват интерес за
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работещите в съдебната система, студенти, дипломанти, докторанти,
изследователи и други. Резултатите от изследването могат да бъдат
използвани и при правотворческата дейност за регулиране на въпросите на
възникване на трудовите правоотношения със съдия. Изследването може да
бъде приложено в научно-изследователска дейност за продължаване на
изучаването на особеностите на трудовите правоотношения със съдия.

VIII. Относно автореферата към дисертационния труд
Авторефератът на дисертационния труд е разработен в съответствие с
изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. В него са изложени основните идеи и
синтезираните изводи по дисертацията и вярно отразява постигнатите от
докторанта резултати.

IX. Критични бележки
В процеса на рецензирането на представения дисертационен труд бяха
забелязани редица неточности. Докторантът би могъл да разгледа позадълбочено нормативната уредба и в други страни членки на ЕС.
Поради това, че отправените бележки имат препоръчителен, редакционен
и стилов характер, бяха приети от докторанта и не оказват влияние върху
положителната ми оценка за неговите постижения, те не се представят тук.

X. Други въпроси
Няма други въпроси, по които да се вземе отношение в настоящата
рецензия.

XI. Заключение
Цялостната оценка на научния труд позволява да се направи извод, че той
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притежава всички необходими качества и отговаря на изискванията за
завършена дисертация за присъждане на образователната и научна степен
“доктор”. Представената дисертация е актуално и самостоятелно научно
изследване, в което са постигнати важни резултати представляващи научен и
практически интерес. Докторантът е показал качества на изграден изследовател,
който е постигнал експертно ниво в конкретната тематика и е направил важни
научни и приложни приноси и препоръки.
Така изброените качества на представения дисертационен труд, ведно
с неговите научни и приложни приноси са основание да го оценя
положително и да предложа на уважаемите членове на Научното жури да
гласуват за даване на образователната и научна степен „доктор” на Анна
Викторовна Кочкова.

Декември 2020 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:
проф. д.н Мария Нейкова
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