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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научното жури
от катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”, град Варна.
Дисертационният труд е с обем от 229 страници, като включва увод,
изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература.
Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в
края на всяка глава са направени изводи. Списъкът на използваната литература
се състои от 174 заглавия на български, руски и английски език.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка
в катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър” – гр. Варна.

Защитата на дисертационния труд пред научното жури ще се състои на 12
януари 2021 г. в 15 ч., в заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър” на
заседанието на научното жури. Материалите за защита са на разположение на
интересуващите се в канцеларията на катедра „Правни науки” при
Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”, при секретаря на
катедра „Правни науки“.
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I.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност и значимост на изследването
Актуалността на изследването се състои в значимостта на ефективната
съдебна система за държавата, тъй като функциите, изпълнявани от съдиите,
играят решаваща роля в защитата на правата на човека и на принципите на
демокрацията и върховенството на закона. Независимо от факта, че съдиите
излизат като гаранти на защитата на правата на човека, те самите често могат да
се излагат на риск от нарушаване на техните права, по-специално на трудовите
права. Професията на съдията предполага определени особености и
задължения, възложени на съдиите по силата на тяхната професионална
дейност. От друга страна, те притежават целия спектър от правата на човека,
включително трудовите права. Освен това, поради спецификата на
задълженията на съдия, трудовите му права следва да бъдат особено защитени,
тъй като те гарантират неговата независимост и безпристрастност.
Трябва да се обърне специално внимание на въпроса за възникването на
трудовите права на съдиите, тъй като именно от този момент при съдия
възникват трудовите права и задължения. Проблемът във въпроса за
възникването на тези трудови правоотношения може да повлияе негативно при
разглеждане на други въпроси, свързани с трудоустрояването и трудовите
права на съдиите, по-специално на въпроса за възнаграждение, отпуск,
пенсионно осигуряване и др. Установяването на единни стандарти във въпроса
за установяване на правоотношения със съдия е ключ към по-нататъшно
ненарушаване на неговите права.
Въпросът за трудовите права на съдиите привлича особено внимание в
контекста на спецификата на разбирането на статуса на съдия. От една страна,
не може да се твърди, че правоотношенията със съдиите са трудови или
административни, тъй като упълномощеният орган, който назначава съдия на
длъжност, не действа като работодател и съдията не действа като наемен
служител. Този принцип се прилага във всички правни системи, в които има
разделяне на клонове на властта и отделяне на правосъдието от другите органи
на властта, като по този начин се осигурява неговата независимост. С оглед на
това е невъзможно да се говори за съществуването на трудови правоотношения
със съдии в т.нар. класическо разбиране на такива правоотношения. От друга
страна, ако трудовите правоотношения не възникват, тогава липсват такива
права и задължения, които са производни от тези трудови отношения. Ако
разглеждаме длъжността съдия от гледна точка на липсата на трудови
правоотношения, тогава не може да се твърди за наличието при него на някакви
права или задължения и такова твърдение е абсолютно погрешно. Поради това
съществува необходимост от изследване на онези правни правоотношения,
които възникват между съдия след неговото поемане на длъжност и присъщите
им особености.
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Длъжността съдия има някои особености, по-специално той се назначава
или се избира на длъжността при условията, установени от специалното
законодателство на конкретна държава, при условие че отговаря на
изискванията, установени за кандидатите за тази длъжност, които са
предвидени за трудовата правосубектност на такива служители, установена с
актове на специалното законодателство. Поради някои особености, присъщи на
един съдия, както и предвид факта, че той не може да се счита за обикновен
наемен служител, трудовите права на съдия трябва да се разглеждат чрез
разбиране на субективните права на човека, което също свидетелства за
актуалността на въпроса на изследването на тази тема.
Проучването на въпроса за възникването на трудовите правоотношения
със съдии играе важна роля и за правната система на Украйна, тъй като съдиите
често могат да бъдат изправени както пред нарушение на техните права, така и
дискриминационни действия при кандидатстване за работа. В Украйна
назначаването на съдия се извършва от президента на Украйна и по-нататък се
извършва редица процедури, необходими за делопроизводство и кадрово
осигуряване по зачисляване на съдия в щата на служителите на съда. Често
такива процедури могат да бъдат забавени, което не дава възможност на
съдията да поеме правомощията си, като по този начин се нарушават трудовите
му права. С оглед на това, този въпрос изисква ясно законодателно
регламентиране и регулиране на национално правно ниво.
Въпросът придобива своята актуалност и в контекста на факта, че такива
правоотношения не са регулирани от нормите на международното право, обаче
съществува международното закрепване (стандартизация) на статуса на съдия,
където косвено се разглежда въпросът за трудовите правоотношения от тази
категория, да не говорим за практиката на ЕСПЧ по отношение на трудови
въпроси на съдии.
2. Обект и предмет на изследването
Обект на изследването са трудовите правоотношения, които са свързани с
правния статус и самата дейност на съдиите в правосъдната система.
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.
3. Проблеми на изследването
Основният проблем на изследването е недостатъчното проучване на
проблема за възникване на трудови правоотношения със съдии. На нивото на
разпоредбите на международно-правните актове липсват нормите, които да
уреждат въпроса, от кой момент може да се счита, че правоотношенията със
съдия са установени. Това обстоятелство беше отразено и върху нормите на
националното законодателство на страните по света. На правно ниво моментът,
който трябва да се счита за началото на възникване на правоотношение със
съдия, не е ясно определен, което впоследствие поражда значителни проблеми
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в контекста на упражняването на неговите права, което от своя страна води до
нарушаване на основните човешки права, както и до нарушаване на принципа
на безпристрастност и независимост на съдиите.
Освен това, поради нерешения въпрос, могат да възникнат специалните
забавяния под формата на бюрократични процедури, които не позволяват на
съдия да започна фактическо изпълнение на трудовите си функции. Също така
самата процедурата за непосредствено приемане на съдия за работа е доста
усложнена, което също се превръща в пречка за ефективната му работа. Този
въпрос изисква своето уреждане, преди всичко на национално правно ниво.
4. Изследователска теза
Моментът на възникване на трудови правоотношения със съдии е ключов в
контекста на трудовите права на съдия и оказва пряко въздействие не само
върху съдия, но и върху цялото правосъдие, тъй като без уреждането на този
въпрос не могат да се извършват по-нататъшните дейности на съдията и
неговата независимост не може да бъде съответно гарантирана, което и изисква
съответно решение.
В съответствие с тази хипотеза са формулирани няколко изследователски
проблема, водещи до следните конкретни въпроси:
- Каква е същността на проблемите по въпроса за възникването на
трудовите правоотношения със съдия?
- Каква е ретроспективата на формирането на трудовите права на съдиите?
- Как международните стандарти по въпроса за трудовите права на съдиите
могат да повлияят върху процеса на възникване на трудовите правоотношения
със съдия?
- Какво трябва да бъде правното основание за решаване на въпроса за
възникването на трудовите права на съдиите въз основа на спецификата на
правото на Съвета на Европа и практиката на Европейския съд по правата на
човека?
- Как трябва да се разбира понятието „осигуряване на трудовите права на
съдиите”?
- Какви са последиците от неустановяване на правното фактическо начало
на трудовата дейност?
- Какви формули за възникване на трудовите правоотношения със съдия
трябва да се считат за най-приемливите по примера на Украйна?
- Какви особености са присъщи на трудовите правоотношения със съдиите
на територията на Украйна?
- Какви фактори показват наличието на трудовите правоотношения със
съдиите?
5. Цели и задачи на изследването
Основната цел на изследването е установяването на момента на възникване
на трудовите правоотношения със съдия и възможността за регулиране на този
въпрос посредством правните норми.
Другата цел на изследването е да се проучи практическото правно
регулиране на този проблем на национално и международно ниво.
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Още една цел на изследването е да се анализират проблемите на
разбирането на правоотношенията, които възникват със съдия, поради
спецификата на съдийската служба и тяхното определяне като трудови.
За постигане на целите на изследването са определени следните задачи:
- да се разгледа ретроспективата на развитието на статуса на съдиите в
контекста на трудовите им права;
- проучване на особеностите на разбирането на същността и механизма за
осигуряване на трудовите права на съдиите;
- да се определи международно-правните стандарти за защита на трудовите
права на съдиите;
- да се проучи правната регламентация на възникване на трудовите
правоотношения със съдия в съответствие с националното законодателство на
държавите-членки на ЕС;
- да се отделят особеностите на регулирането на трудовите права на
съдиите като длъжностни лица на Съда на ЕС;
- да се анализира практиката на ЕСПЧ по регулиране на спорните въпроси
на трудовите правоотношения на съдиите;
- да се идентифицира актуално анкетиране относно възникването на
трудовите права на съдиите в контекста на реформиране на съдебната система
на Украйна;
- да се разкрие съдебната практика на Украйна относно защитата на
трудовите права на съдиите;
- да се определят 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.
6. Методи на изследването. Методологична основа на дисертацията
съставлява системата от общонаучни, философски и специални методи,
използването на които осигурява достоверността на получените резултати,
постигането на заявените цели и задачи на изследването. Използването на
методи за научно познание обуславя изследване на историческите етапи от
формирането и развитието на трудовите права на съдиите. Прилагането на
методите за анализ и синтез ни позволи да се анализира редица понятия,
използвани в работата, по-специално „трудови права на съдиите”, „механизъм
за осигуряване на трудовите права на съдиите”, „механизъм за осигуряване на
права”, „защита и сигурност”, според доктриналните подходи и положенията на
нормативно-правните актове да се проучи особеностите на правната
регламентация на дейността на съдиите по защита на гражданските права и
интереси в съответствие с нормите на украинското законодателство. Историкологическият метод е използван за изследване на процеса на формиране и
развитие на професията на съдията през историческите епохи, както и
зараждане на трудовите права на съдия. Използването на метода за тълкуване
на нормите ни позволи да се анализира нормативно-правния смисъл с акта на
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международното право, правото на ЕС и националното законодателство на
избрани държави с цел анализиране на трудовите права на съдиите, разбиране
на статуса на съдия и назначаване на длъжността съдия. Системният метод дава
възможност да се изяснят особеностите и разликите между критериите, които
се поставят пред кандидата за длъжност съдия в различни страни. Методът на
прогнозиране и моделиране дава възможност за разкриване на варианти на
решение на съществуващия проблем по въпроса за възникването на трудовите
правоотношения и решаване на проблема чрез закрепване на резултатите в
правните норми на националното специално законодателство.
7. Практическо значение на получените резултати. Резултатите от
изследването могат да бъдат използвани при правотворческата дейност за
регулиране на въпроса за възникване на трудовите правоотношения със съдия.
Изследването може да бъде приложено в научно-изследователска дейност за
продължаване на изучаване на особеностите на трудовите правоотношения със
съдии. В образователния процес ценността на резултатите от изследването се
състои във възможността да се използва материал за учебници и лекционни
курсове по правни дисциплини. Резултатите от изследването също така могат
да се прилагат и в образователния процес за съставяне на научни планове.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА РАБОТАТА
Дисертацията се състои от увод, три глави (9 подраздели), заключения
към главите, общи изводи и списък на използвани източници и литература.
Общият обем на дисертацията е 229 страници, от които 212 – основен текст, 17
страници – използвани източници (174 заглавия).
Структура на дисертационната работа:
УВОД
Глава 1. Теоретико-историческа характеристика на възникването на трудовите
правоотношения със съдиите
1.1 Ретроспектива на еволюцията на статуса на съдиите в контекста на техните
трудови права
1.2 Характеристики на възникването и механизма за осигуряване на трудови
отношения със съдии
1.3 Международно-правни стандарти за защита на трудовите права на съдиите
Заключения от Глава 1
Глава 2. Правно регулиране на трудовите права на съдиите в правото на
Европейския съюз и на Съвета на Европа
2.1 Правно регулиране на възникването на трудовите правоотношения със
съдия в съответствие с националното законодателство на държавите-членки на
ЕС (избрани държави)
2.2 Особености на регулирането на трудовите права на съдиите като
длъжностни лица на Съда на ЕС
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2.3 Практика на ЕСПЧ по регулиране на спорни въпроси на трудовите
правоотношения на съдиите
Заключения от Глава 2
Глава 3. Актуални въпроси за възникването на правната регламентация на
трудовите права на съдиите по примера на Украйна
3.1 Проблематика на възникването на трудовите права на съдиите в контекста
на реформирането на съдебната система на Украйна
3.2 Съдебна практика на Украйна по защита на трудовите права на съдиите
3.3 Насоки 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 отношения в контекста на
европейската интеграция на Украйна
Заключения от Глава 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Списък на използвани източници и литература
III.

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

В увода е обоснована актуалността на проблема на изследването,
определени са неговите цели и задачи, разкрива се степента на научна
разработка на изследвания проблем, определени са обектът и предметът на
изследването, характеризирана е степента на научна новост на получените
резултати, практическото им значение, представени са данните за апробация на
резултатите от изследването, структура и обем на работата.
В първа глава „Теоретико-историческа характеристика на
възникването на трудовите правоотношения със съдиите” е направен
анализ на историческия произход на професията на съдията, неговия правен
статус, както и особеностите на формирането на трудовите правоотношения със
съдия на различни етапи от историята. Разглежда се как се променя статусът и
правното положение на съдия в различни исторически епохи.
В подраздел „1.1 Ретроспектива на еволюцията на статуса на съдиите
в контекста на техните трудови права” авторът стига до извода, че като цяло
периодите на възникване и установяване на трудовите права на съдиите могат
да бъдат сравнени до известна степен с исторически епохи, тъй като тези
явления са пряко свързани в контекста на политически и правни промени,
настъпили в обществото. С оглед на това авторът предлага да се разграничат
следните периоди от формирането на трудовите права на съдиите: Античност;
Средновековие; Ново време; предвоенно и следвоенно време; съвременен етап.
Именно тази класификация на епохи най-ясно показва основните промени,
настъпили по въпроса за статуса на съдиите.
Авторът анализира философските учения от античността, в които
древногръцките философи Платон и Аристотел настояват на необходимостта от
професията на съдията. Особено прогресивни са научните възгледи на Платон,
който отбелязва: „Собствената добродетел на съдия се проявява в това, че нито
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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”. Така, още по време
на развитието на Древна Гърция, Платон отбелязва необходимостта от
независима и безпристрастна съдебна система.
Отбелязва се, че в ранните етапи на развитието на първите държави, като
Древен Египет, Древна Гърция или Древен Рим, нямаше професионални съдии
като такива и всички функции на съдопроизводството се изпълняват от
длъжностните лица по съвместителство, които не получават възнаграждение за
такава дейност. Следователно на този етап не може да се утвърждава за някакъв
специален статус или трудови права за съдия. Независимо от това, 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. Съдебната система,
обаче, в Средновековния период претърпя съществени промени под влияние на
църковни и религиозни догми, тъй като създаде своето канонично право и разви
практиката за разрешаване на определени спорове. Освен това, благодарение на
влиянието на църквата, съдиите стават независими от монарха. Въпреки това,
независимо от факта, че съдиите придобиват известна независимост от
монарха, не може да се утвърждава, че съдилищата стават безпристрастни и
независими, тъй като съдиите могат да получават дарения от участници в
съдебния процес. Но такива обстоятелства не могат да продължават дълго, така
че в средата на XIV век имаше нужда от борба с т. н. дарения за съдии. Това
беше тласъкът за провеждането на съдебната реформа във Великобритания през
1346 г., която внесе значителни промени в дейността на съдилищата и също
регулира трудовите права на съдиите. Първо, съдиите преди да встъпят в
длъжност започнат да полагат клетва. Второ, им се изплаща високо
възнаграждение, за да се гарантира възможността за висок жизнен стандарт и
да ги освободи от необходимостта да вземат дарения от участници. Трето, за
нарушаване на клетвата от съдията и приемане на каквото и да било дарение от
някаква страна, съдията беше заплашен със сериозно наказание, което дори
можеше да бъде осъществено чрез използване на смъртното наказание. Освен
високата заплата, през посочения период започнат да възникват и други
гаранции за съдиите, по-специално социални, които се състоят във
възможността съдията да стане лорд в случай на надлежно изпълнение на
професионалните си задължения. По този начин, от момента на провеждане на
съответната реформа може да се утвърждава за нов етап в развитието на
правосъдието и установяване на длъжността съдия като отделна професия с
присъщите й професионални права и задължения, което е подобно на
съвременния етап. Освен това, съдиите получават определен набор от
присъщите им трудови права.
Авторът разгледа процеса на формиране на трудовите права на съдиите в
редица държави с различни правни системи, в частност англо-американската
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(Великобритания) и континенталната (Франция, Германия и Австрия).
Великобритания представлява особен интерес, тъй като след извършения
анализ 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. Трябва да се отбележи, че през 1824 г. във
Великобритания съдиите получават правото на стачка и правото да участват в
дейностите на профсъюзите. Франция, Германия и Австрия предоставят
възможност за анализ на формирането на трудовите права на съдиите, като се
вземат предвид особеностите на тяхната правна система. Сред всички
европейски държави в тези страни трудовите права на съдиите се развиват побързо и придобиват нови форми. Този процес е неразривно свързан
непосредствено с установяването и развитието на правата на човека като цяло.
Например, през 1789 г., след революцията във Франция, е приета Декларацията
за правата на човека и гражданите, която, наред с други неща, закрепя
принципите, свързани с осъществяването на еднакво съдопроизводство за
всички и гарантира трудовите права на съдиите. Приемането на съответната
Декларация може да се нарече качествено нов етап в развитието на трудовите
права, включително правата на съдиите, които изиграват голяма роля не само за
Франция, но и за други европейски държави. През 1920 г. във Франция, след
съдебната реформа, съответните права получават и френските съдии. Също
така, съдиите през този период имат право да работят само 35 часа седмично, в
сравнение с други служители, които трябва да работят по 40 часа съответно.
Регламентацията на трудовите права на съдиите през посочения период на
територията на Австрия изглежда доста прогресивно. Съдиите се назначават до
живот, получават висока заплата за изпълнение на функциите си и им се
отпуска поземлен имот от държавата.
Подобното правно регулиране на трудовите права на съдиите в различни
страни се превърна в мощна основа за модерно регламентиране на трудовите
права на съдиите. На настоящия етап можем да говорим за съществуването на
некласически трудови отношения със съдии, които се уреждат на
международно-правно ниво чрез разбиране на правния статут на съдия и
установяване на базови гаранции за гарантиране на правата на съдиите,
произтичащи от техните задължения в контекста на съдопроизводството.
В подраздел „1.2 Характеристики на възникването и механизма за
осигуряване на трудови отношения със съдии” по примера на правната
система на Украйна се разглеждат особеностите на правоотношенията, които
възникват със съдия. Въз основа на анализа на службата, осъществявана от
съдиите, като се вземат предвид нормативно-правната база и спецификата на
съдийската дейност, авторът заключава, че е възможно правоотношенията със
съдиите да се причислят към сферата на трудовите правоотношения, което
следва от наличието при тях на определени трудови права и задължения, които
възникват при тях от момента на встъпване в длъжността съдия.
Авторът на научната работа стигна до извода, че трудовите права като
цяло са предназначени да уреждат въпросите на трудовите правоотношения и
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да защитават работници от възможни нарушения на техните права. Така
държавата създава условия за пълно реализиране от хората на правото им на
труд, предоставя равни възможности при избора на трудова дейност, а също
така прилага програми за обучение и преквалификация в съответствие със
социалните изисквания.
Трудовите права на съдиите като наемни служители са производни от
трудовите права на наемните служителите като цяло, но те също имат своите
специфики, които, както бе споменато по-горе, се обуславят от правния статус
на съдията. Като се има предвид това, се подчертават характерните елементи,
присъщи на трудовите права на съдиите. Така, например, те се характеризират с
принадлежност не само към човек, а към конкретен субект - съдия. Трудовите
права на съдиите са ясно определени от рамката на общото и специалното
законодателство за осъществяване на възможностите на субекта. Освен това,
тъй като съдия има специален правен статус на своята дейност, тогава на
неговите трудови права е присъщ особеният обем и същност. Сред важните
елементи следва да се отделят ограничаването на спецификата на
реализирането на трудовите права на съдия в пространството и времето.
Ограничението в пространството се характеризира с кръг от лица, които имат
този статус, а във времето - от периода на наличие на такъв статус при
конкретно лице (тоест срок за изпълнение на правомощията на съдия).
Упражняването на трудовите права на съдиите се извършва въз основа на
общи принципи, като свобода, равенство, законност и др., нарушаването на
които не може да бъде допуснато и не може да се тълкува като установяване на
допълнителни изисквания към съдия. От своя страна, специалното
законодателство предвижда определени изисквания, поставени пред съдия, и
тези изисквания често са по-високи, отколкото за другите служители, дори тези,
които заемат длъжности в органите на държавната власт. Особеността на
съдията като наемен служител е, че поставени към него изисквания се отнасят
не само до сферата на неговите професионални навици и умения, но и до
личностни аспекти. Въз основа на това авторът предлага да се определят
трудовите права на съдиите като предимствата, залегнали в законодателството,
които се предоставят на съдиите, за да упражнят правото си на работа, както и с
отчитане на особеностите, предвидени от тяхната професионална дейност и
правен статус.
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. Механизмът за гарантиране на трудовите права на съдиите се
осъществява на две нива - национално и международно. На национално ниво
трудовите права на съдиите се осигуряват чрез фиксиране на съответните
правни норми в актовете на общото и специалното законодателство на
определена държава, което показва определена специфика на всяка държава. В
същото време закрепването на правата на съдиите на международно ниво
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показва формирането на единна обща система от принципи, което се
осъществява чрез закрепване на правните гаранции в международните
договори, които пряко влияят върху национална система. Тоест
международните договори показват насъщен проблем в контекста на трудовите
права на съдиите и закрепват критериите за неговото решаване чрез изразяване
от държавите на съгласието си да подкрепят този или онзи международен
документ.
Механизмът за осигуряване на трудовите права на съдиите е структурен
елемент, който е задължителен в трудовите отношения. Трябва също така да се
отбележи, че механизмът за гарантиране на трудовите права на съдиите се
състои, според мнението на украинския изследовател В. В. Радзиевская, от два
компонента: нормативно-правен и институционален. Първият осигурява
правното основание за осигуряване на съответните права, а вторият - система
от органи и упълномощени лица, чиято дейност е насочена към осигуряване и
защита на трудовите права на съдиите. Въз основа на анализа е възможно да се
определи механизма за осигуряване на трудовите права на съдиите като
съвкупност от гаранции, предвидени от нормите на общото и специалното
законодателство и насочени към предотвратяване на възможни нарушения на
трудовите права на съдиите и тяхното пълно реализиране.
След дефинирането на понятието „механизъм за гарантиране на
трудовите права на съдиите” е анализирано законодателството на избрани
европейски държави, сред които: Германия, Естония, България,
Великобритания, Беларус, а също така за анализ са взети и САЩ, за да се
определят различните механизми за осигуряване в правото на различни
държави. Въпреки значителните различия в законодателството на
анализираните страни, те имат и общи механизми, по-специално:
несменяемост, независимост и неприкосновеност на съдиите, както и
специални условия за наемане на работа, възнаграждение на труда и социални
гаранции. Всички тези фактори са важни механизми за осигуряване на
надлежно ниво на правата на съдиите.
В подраздел „1.3 Международно-правни стандарти за защита на
трудовите права на съдиите” авторът отдава специална роля на анализ на
международно-правните актове, тъй като освен национално законодателство на
страните, важната роля във въпроса за трудовите права на съдиите се отрежда
на нормите на международното право и именно те създават основата за
съответната правна уредба , която впоследствие чрез ратифициране и прилагане
представлява основата на националното право на държавите от целия свят.
Основите на правата на човека са заложени във Всеобщата декларация за
правата на човека от 1948 г., Международния пакт за икономически, социални
и културни права от 1966 г. и също са закрепени в много други международни
договори на регионално ниво, например Европейската конвенция за правата на
човека от 1950 г. и Американската конвенция за правата на човека 1969 г.,
Африканска харта за правата на човека и народите от 1981 г.
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Що се касае непосредствено трудовите права на съдиите, като особена
категория работници, трябва да се обърне внимание на редица норми, приети на
универсално ниво в рамките на ООН, особено вниманието сред които, според
автора, заслужава Резолюцията на ГА на ООН 40/32, в разпоредбите на която
ООН призовава държавите да се съсредоточат внимание на съдопроизводството
и неговото качество и закрепя основните принципи на независимостта на
съдебните органи, които са насочени към осигуряване на независимостта и
безпристрастността на съдилищата, както и недопустимост на неправомерна
или несанкционирана намеса в съдебния процес.
Важните основи на трудовите права на съдиите са отбелязани в
Монреалската универсална декларация за независимост на правосъдието от
1983 г. Така в декларацията се отбелязва, че в процеса на избор на съдии не се
допуска дискриминацията на основание раса, цвят, пол, език, религия,
политически или други възгледи, национален или социален произход,
имуществено състояние, раждане или статус, с изключение на изискванията за
гражданство. Процесът и критериите за избор на съдии трябва да гарантират
справедливо отразяване от съдебната система на обществото във всичките му
аспекти. Съдиите трябва да имат възможност да повишават своята
квалификация. Посочената по-горе декларация сочи, че срокът на мандата,
тяхната независимост, социалните гаранции, адекватното заплащане и
трудовите условия са гарантирани от закона и не могат да бъдат стеснени.
Авторът обръща специално внимание на разпоредбите относно съдийския
имунитет, залегнали в Монреалската декларация, тъй като според горната
декларация съдиите трябва да бъдат защитени от съдебни искове срещу тях за
изпълнение на техните функции или пропуски в работа, те не могат да бъдат
обвинени или задържани без разрешение на упълномощения съдебен орган.
Освен това, Декларацията сравнява съдиите с представители на
дипломатическия корпус, като отбелязва, че трябва да им бъде предоставен
равен имунитет.
Освен това са приети и други основополагащи документи по въпроса за
трудовите права на съдиите, по-специално Ръководните принципи, касаещи
ролята на лица, извършващи преследване от 1990 г. и Всеобщата харта на
съдията от 1999 г. Универсалните механизми за защита на трудовите права на
съдиите са установили, закрепили и разширили гаранциите на основните
трудови права на съдиите с цел, от една страна, гарантиране на основните
човешки права за съдии, а от друга – установяване на независимо и
безпристрастно правосъдие.
Като регионални международно-правни инструменти се анализират
международно-правните актове на Съвета на Европа на ЕС, които въпреки
значителните си различия все пак създават мощна правна рамка за регулиране
на трудовите права на съдиите в европейския регион.
Във втора глава „Правно регулиране на трудовите права на съдиите
в правото на Европейския съюз и Съвета на Европа” авторът анализира
особеностите на установяване на трудовите правоотношения със съдия както в
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европейските държави, така и в правната и съдебната практика на две водещи
европейски организации - ЕС и Съвета на Европа.
В подраздел „2.1 Правно регулиране на възникването на трудовите
правоотношения
със
съдия
в
съответствие
с
националното
законодателство на държавите-членки на ЕС (избрани държави)” авторът
на научното изследване, въз основа на анализа на законодателството на
избраните държави-членки на ЕС направи проучване на особеностите на
възникването на трудовите права на съдиите. Отбелязва се, че всяка държава
има своя собствена процедура за назначаване на съдии на длъжността и
регламентиране на въпроса за трудовите отношения с тях, което и показва
факта на възникване на трудови отношения със съдии. Авторът подчертава, че
съдията е публичен служител със специален статус и обосновава извода, че
въпреки факта, че дейността на съдия по въпросите на правосъдието няма
характер на класическа трудова дейност, при встъпване в длъжност те
придобиват определени права и задължения, свързани с тяхната дейност. С
оглед на това авторът предлага да се разглежда дейността на съдиите като
трудова, въпреки разликите между класическата трудова дейност и публичната
дейност, осъществявана от съдиите.
В дисертацията са анализирани следните страни от различни части на ЕС:
Германия, Франция, Полша, България, Великобритания, балтийските страни
(Литва, Латвия, Естония), Швеция и Нидерландия. Що се отнася до
Великобритания, заслужава да се отбележи, че въпреки факта, че в момента
същата е в процес на „Brexit“, обаче, през годините на членството си в Съюза,
съдебната й система претърпя значителни промени под влиянието на правото
на ЕС, затова авторът на работата смята, че разглеждането на
законодателството в контекста на изследването също ще бъде необходимо за
разбиране на пълната картина на възникването на трудовите права на съдиите.
Освен това съдебната й система се различава значително от останалите
разгледани страни, което също представлява особен интерес.
Следва да се отбележи, че законодателството на изследваните страни има
както отличителни черти, така и подобни аспекти по въпроса за възникването
на трудовите права на съдиите. Отбележим, че съдиите са специфична
категория служители, които са на публична служба. Въпросът за назначаването
на съдии и техните трудови права и задължения в разглежданите държави се
урежда
от
Конституциите
или
специалното
законодателство.
Законодателството на всяка държава регулира този въпрос в съответствие с
особеностите на правната си система. За начало трябва да отбележим, че
съдията се назначава на длъжност или от президента на страната (Германия,
Франция, Полша, Литва), или от Парламента (Естония, Латвия), или от
Министъра на правосъдието (Швеция, Нидерландия). Във Великобритания
съдиите се назначават от лорд-канцлера от името на кралицата. Във връзка с
такива различия има и известна разлика във въпросите за възникването на
трудовите правоотношения и процедурата за назначаване. В повечето случаи,
обаче, моментът, в който съдията встъпва в длъжност, е публикуването на
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Заповедта за назначаване на съдия. Освен това, във всички разгледани държави,
задължително условия за встъпване на съдия в длъжност е полагане на
официалната клетва на съдия.
Като правило, в разглежданите страни съдиите се назначават до живот
или за определен срок. Има определени изисквания към кандидатите за
длъжност, които се различават в различни страни. Общите изисквания, обаче,
са наличието на юридическо образование, трудов стаж в областта на правото,
както и гражданство на страната, в която кандидатите кандидатстват за
длъжност.
По въпроса за подготовка на кандидати, интересните примери са Франция
и Естония. Според модела на обучение, приет във Франция, е създадена
специалната образователна институция, провеждаща специално обучение на
съдии. Трябва да се отбележи, че подборът на кандидати за съдии започва още
на етапа на приемането им в образователна институция за получаване на
съответно образование. Такива изисквания вече показват, че обучението за
длъжността съдия ще се извършва от лица, които вече имат съответните знания
и опит в правната област. Подобна система действа и в Естония, тъй като в тази
държава има образователна институция, закрепена на законодателното ниво
(Тартуски университет или съответстващ на това ниво), която кандидатите за
длъжност трябва да завършат.
Като общо авторът 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 подраздел „2.2 Особености на регулирането на трудовите права на
съдиите като длъжностни лица на Съда на ЕС” е направено проучване
непосредствено върху назначаването на съдии на Съда на ЕС, което е много
интересен пример в рамките на Съюза. Цялата правна система на ЕС,
включително в контекста на регулирането на трудовите права на съдиите от ЕС,
се основава на първични и вторични източници на правото на Съюза, които са
основни. Към първичните източници се отнасят учредителни договори на ЕС,
които включват Договора за създаване на Европейския съюз от 1993 г.,
Договора за функционирането на Европейския съюз от 1957 г. и Хартата на
основните права на Европейския съюз от 2000 г. Всички тези договори са
приети по различно време, но през настоящия момент те действат с изменения
от 2009 г.
Анализирайки първичните източници на правото на ЕС за неговото
основаване, може да се определи, че те регулират основните дейности на
съдиите от Съда на ЕС и някои аспекти от тяхната трудова дейност.
Учредителните договори са заложили основата на регулирането на трудовите
правоотношения със съдии, която е по-широко тълкувана и описана в други
правни актове, приети в рамките на Съюза. Общите въпроси относно
функционирането на съдилищата и трудовите права на съдиите се уреждат с
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учредителни споразумения. Те създават правна основа за функционирането на
съдебната система на ЕС. Въпросът за възникването на трудовите
правоотношения със съдиите, подробното регулиране на трудовите им права и
задължения се уреждат от актовете на вторичното право, например Протокол №
3 относно статута на Съда на ЕС от 1957 г. (изменен през 2007 г.), Протокол №
7 от 1965 г. „За привилегиите и имунитетите на Европейския съюз” и редица
директиви. След анализ на правните актове на ЕС може да се твърди, че
съдията на една от държавите-членки може да заеме длъжността съдия на Съда
на ЕС със съгласие на тази държава. Кандидатът трябва да отговаря на всички
изисквания, които се поставят пред съдиите в тази страна. Освен това, неговата
независимост и безпристрастност трябва да бъде извън всякакво съмнение и
той трябва да бъде компетентен по правни въпроси. Съдията на Съда на ЕС се
назначава за срок от шест години със съгласие на всички държави-членки и
след изтичане на срока може да бъде преназначен. Въз основа на това може да
се твърди, че длъжността съдия на Съда на ЕС е избираема.
Особено внимание при подбора на съдии от съда на ЕС се отделя на
тяхната независимост, включително от техните държави. За да бъде назначен на
длъжността съдия на съда на ЕС, съгласно чл. 223 от Договора за ЕС
кандидатът за тази длъжност трябва да предостави „всички гаранции за
независимост”, което допълнително ще осигури неговото обективно и
безпристрастно разглеждане на дела. Квалификационните изисквания,
определящи годността на съдия, са формулирани като алтернатива. Така
съдията на Съда на ЕС може да бъде лице, което отговаря на изискванията за
назначаване на най-високите съдебни постове в своята държава. Например,
гражданинът на Дания, който отговаря на изискванията за съдия във Върховния
съд на Дания, има право да бъде назначен в Съда на ЕС. В същото време,
длъжността съдия могат заемат „експерти по право с призната квалификация”.
В този контекст понятието „експерт по право” се отнася до представители на
правните науки, обикновено професори на университети.
В правото на ЕС са залегнали конкретните трудови права на съдиите, поспециално: правото на несменяемост; правото на развитие и преминаване на
курсове за повишаване на квалификация; правото на достойно възнаграждение,
гарантиращо независимостта на съдиите; правото на ограничаване на работното
време; правото на почивка; правото на неприкосновеност и имунитет от
юрисдикция; правото на безмитен внос на своите вещи; правото на жени-съдии
на отпуск по майчинство и други. Също така законодателството на ЕС, подобно
на законодателството на повечето европейски държави, предвижда забрана за
съвместяване със съдийски длъжности на всякакви политически или други
административни длъжности. Съдиите на Съда на ЕС са напълно независими в
действията си, включително от техните държави.
Авторът също така разгледа и делото на Съда на ЕС, образувано от
Европейската комисия срещу Полша. Така през 2017 г. в Полша беше
разработен проектозакон, предвиждащ реформирането на Върховния съд на
Полша. Същият предполага предсрочна оставка на съдиите при навършване на
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65 години, което може да доведе до уволнение на 40% от съдиите. В състава ще
останат само тези, които са подали медицински документи и са получили
одобрението на президента на страната. Освен всичко друго, новият закон дава
право на министъра на правосъдието да инициира оставка и да назначава
върховни съдии. ЕС обаче се притеснява, че новият полски закон подкопава
независимостта на съдебната система и подаде съответното заявление до Съда
на ЕС, който изнесе решение, с което възлага върху Полша задължението да
приостанови правните норми на националното законодателство, предвиждащи
намаляване на възрастта за пенсиониране на съдиите от Върховния съд. По този
начин авторът счита, че този случай подчертава значението на ролята на Съда
на ЕС в контекста на правосъдието и функционирането на съдебните системи
на страните-членки. Освен това, от обстоятелствата на делото следва, че
съдиите от ЕС защитават правата на съдиите на държавите-членки (в случая
Полша) в контекста на изпълнение на техните задължения. Това дело е
показателно във въпроса за установяването на ролята на правото на ЕС в
върховенството на правото на държавите-членки, като се посочва водещата
роля на правото на ЕС и се потвърждава необходимостта от закрепване на
основните гаранции на правата на съдиите на ниво на правото на Съюза, което
е пряко потвърждение на необходимостта от регулиране на този въпрос в
системата на международното право.
В подраздел „2.3 Практика на ЕСПЧ по регулиране на спорни
въпроси на трудовите правоотношения на съдиите” се разглежда ролята и
значението на практиката на Европейския съд по правата на човека при
уреждането на трудовите правоотношения със съдиите. Тъй като трудовите
права на съдиите, както е посочено горе от автора на работата, произтичат от
правата на човека като цяло, съответно ЕСПЧ може да разглежда и въпроси,
свързани с трудовите правоотношения със съдия. В работата е направен анализ
на следните дела: Виле срещу Лихтенщайн от 1999 г., Кудешкина срещу Русия
от 2009 г., Волков срещу Украйна от 2013 г., Симич срещу Босна и
Херцеговина от 2016 г., Бака срещу Унгария от 2016 г., Куликов и други срещу
Украйна от 2017 г. Следва да се отбележи, че по делата Виле срещу
Лихтенщайн, Кудешкина срещу Русия, Волков срещу Украйна, Бака срещу
Унгария и Куликов и други срещу Украйна, съдът застана на страната на
жалбоподателите и установи нарушения на трудовите права от страна на
държавата-ответник. От своя страна, по делото Симич срещу Босна и
Херцеговина, Съдът не подкрепи позицията на жалбоподателя и призна, че
държавата е действала законно спрямо него. Като цяло, анализираната практика
на ЕСПЧ потвърди, че човешкото право на труд е неприкосновено и не може да
бъде нарушено, независимо от каквито и да е обстоятелства и такива гаранции
важат и за съдиите в техните правомощия.
Повечето от разгледаните от автора дела се отнасят до въпроса за
уволнение на съдия поради изразяването от него на своите мисли, тъй като
държавите смятали, че един съдия поради своята длъжност и статус не може да
каже някои неща. ЕСПЧ потвърждава, че наистина всяко лице, заемащо
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длъжността съдия, трябва да отговаря за мислите, изразени от него публично,
особено ако те могат да оставят отрицателен отпечатък върху трети страни.
Съдът обаче потвърди, че въпреки, че съдията е нарушил тази норма, той не
може да носи отговорност посредством неговото уволнение, особено ако
информацията, която разкрива, е важна за обществеността. Тоест, въпреки
факта, че свободата на изразяване на мисли може да бъде ограничена, такова
ограничение е недопустимо да се предприема чрез нарушаване на трудовите
права на съдиите. Единственото изключение стана делото на Симич срещу
Босна и Херцеговина, тъй като в него ЕСПЧ счита, че вредите, причинени от
действията на жалбоподателя, не са съизмерими с ползите, които публичното
му изявление направи. Освен това, чрез действията си жалбоподателят направи
съмнение, че той съответства на заеманата от него длъжност, което се превърна
в убедителна причина съдът да откаже да удовлетвори иска.
В контекста на делото Волков срещу Украйна съдията се сблъска с
неправомерното си уволнение от длъжност и невъзможността да обжалва
такова решение при равни с други граждани условия. ЕСПЧ потвърди, че
принципът на несменяемост се прилага за съдиите, което означава, че в
контекста на това дело съдията не би могъл да бъде освободен от длъжността
си. Особен интерес представлява особено мнение на съдията А. Юдковская
(Украйна), която отбеляза, че жалбоподателят трябва да бъде възстановен в
длъжността си, тъй като този случай изразява уникална ситуация, а естеството
на нарушението позволява да се възстанови status quo ante, което е материално
невъзможно. Съдията се съгласи със заключението на мнозинството и
потвърди, че в този случай ситуацията не оставя избор спрямо индивидуалните
мерки, необходими за отстраняване на последиците от нарушаването на правата
на жалбоподателя съгласно ЕСПЧ. А. Юдковская заявява, че заповедта за
възстановяване на жалбоподателя на длъжността му като съдия на Върховния
съд абсолютно съответства на ролята на Съда като орган, упълномощен да
„гарантира спазването на задълженията, поети от Високите Договарящи Страни
съгласно настоящата Конвенция и нейните Протоколи”. В допълнение,
заповедта отговаря на стандартите, разработени в международното право.
По този начин, приносът на ЕСПЧ на практика в контекста на гарантиране
на трудовите права на съдиите е много важен и изразява необходимостта от
практически гаранции на техните права.
В трета глава „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. Освен това авторът направи конструктивни
предложения в съответствие с необходимостта от внасяне на някои промени в
законодателството на Украйна по въпросите на съдопроизводството, системата
за подготовка на съдии и процедурата за тяхното назначаване на длъжност.
В подраздел „3.1 Проблематика на възникването на трудовите права
на съдиите в контекста на реформирането на съдебната система на
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Украйна” авторът разглежда съдебните реформи, които се провеждат в
Украйна от момента на получаване на независимостта. Така, почвайки от 1992
г. в Украйна са проведени около 6 съдебни реформи, които се касаят различни
въпроси, включително въпроса за регулиране на трудовите правоотношения със
съдии. Но само след провеждането на последната реформа през 2015 г.,
впоследствие на която беше създаден Законът на Украйна „За
съдоустройството и статуса на съдиите” от 2016 г., който, наред с друго, отделя
специално внимание на гаранциите за трудовите права на съдиите, както и
подбор на кандидати за длъжността съдия, наемане и встъпване в длъжност.
Днес Украйна продължава да е на етап реформиране на различни отрасли,
включително и сферата на съдопроизводството. Украйна е на трето място по
подаване на молби до ЕСПЧ, което показва голям брой нерешени проблеми в
съдебната система, по-специално нарушения в сферата на трудовите права.
Като се вземат предвид всички съществуващи проблеми, тази държава е на път
на търсене на приемливи модели на съществуването чрез внасяне на изменения
в законодателството съгласно европейския опит и ценности. Значителен брой
реформи бяха необходими, за да се отдалечи от старата съветска съдебна
система, за да се осигурят трудовите права на съдиите, социалните гаранции на
тяхната работа и да се подобри системата на трудоустрояване на съдиите,
включително възникването на трудовите правоотношения между държавата и
съдия. Подобни реформи показват, че съдебната система се развива заедно с
държавата и обществото, поради което на всеки етап от реформирането
съдебната система отговаря на социалните изисквания на онова време. Поспециално, съдебната система се развива в съответствие с международните
стандарти за правата на човека и е насочена именно към тяхното осигуряване. В
контекста на това не бива да се забравя фактът, че съдиите също имат
определени права, присъщи на тях като граждани, както и редица права,
свързани с трудовата им дейност и правния статус.
Според действащия Закон на Украйна „За съдоустройството и статуса на
съдиите” от 2016 г. критериите за квалифицирано оценяване са: професионална
компетентност (познаване на правото, способност за провеждане на съдебно
заседание и вземане на решения), лична компетентност (способност за
извършване на обем от работа, самоорганизация), социална компетентност
(уравновесеност, стресова устойчивост, комуникационни умения) и
способността да се повишава професионалното си ниво, да се извършва
правосъдие в съда на съответното ниво. Оценката на квалификацията се
извършва публично, в присъствието на оценяващия съдия и всички
заинтересовани лица. Представителите на органа на съдебното самоуправление
могат да вземат участие в разглеждането на въпроса за квалификационната
оценка на съдии.
Авторът подчертава, че специално внимание заслужава въпросът за
възникването на трудовите правоотношения със съдия, особено в контекста на
въпроса от кой момент е необходимо да се счита началото на трудовата дейност
на съдия. Тъй като длъжността съдия принадлежи към публична служба, а
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държавата чрез наемане на съдии упражнява правомощията си в областта на
съдопроизводството, тогава съответните отношения са договорни. Независимо
от това, авторът на работата стигна до извода, че установяването на
правоотношения със съдия не трябва да се осъществява чрез сключване на
трудов договор, тъй като подписването на такъв договор би застрашило
независимостта на съдиите поради тяхната зависимост от изпълнителната
власт. Освен това авторът установява, че по отношение на назначаването на
съдии като еквивалент на сключване на трудов договор е Указът на президента
на Украйна.
Авторът на работата анализира особеностите на заплатите и съдийските
възнаграждения и въз основа на анализа на специалното законодателство и
Кодекса на труда се стигна до извода, че възнаграждението на съдии е равно на
заплата, което показва наличието на правоотношения между съдия и държавата.
Заплатите и съдийските възнаграждения носят едни и същи функции, насочени
към осигуряване на нормален живот на даден човек и по своя начин са
идентични.
Заслужава да се отбележи, че спецификата на законодателството на
Украйна, както и на някои други държави, които преди са били част от СССР,
се крие във факта, че в националното й законодателство има отделна
кодификация на трудовите норми чрез формулата на Кодекса на труда, която
например е изключение в много европейски страни, в които трудовите
отношения се уреждат като цяло чрез трудов договор. Трудовото право в
Украйна е независим правен сектор, който се различава от другите клонове на
украинското право по своя специфичен предмет и метод на правно регулиране.
Трудовото право на Украйна директно регулира трудовата дейност на всички,
без което обществото като цяло не може да съществува. Поради това трудовите
правоотношения със съдии се регулират в законодателството на Украйна от
трудовото законодателство, независимо от особеностите, присъщи на съдиите
поради спецификата на техния правен статус. Освен това, както вече беше
посочено по-горе, авторът заема позицията, че правоотношенията, възникнали
във всяка държава със съдиите, следва да се отнасят към трудови по редица
причини, изброени по-горе, една от които е фактът, че такива правоотношения
създават за съдия редица трудови права и задължения.
Особен проблем е въпросът за определяне на момента на възникване на
трудовите правоотношения със съдия. В правната литература има различни
варианти, сред които: от момента на успешно полагане на квалификационния
изпит; от момента на полагане на съдийската клетва; от момента на издаване на
президентския указ за назначаване на длъжност; от момента на оформяне
непосредствено на мястото на работа. Въз основа на анализа на различни
фактори авторът стигна до извода, че началото на трудовите правоотношения
трябва да се изчислява от датата на подписване на Указа на президента. Освен
това е необходимо да се премахне процедурата за издаване на заповедта за
назначаването на длъжност на работното място. Авторът смята, че Указът на
президента вече е основа за приемане на работното място, без да е необходимо
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да го потвърждава чрез издаване на заповед за пряко наемане на съдия. Въз
основа на това в Закона на Украйна „За съдоустройството и статуса на съдиите”
следва да се добави следната разпоредба: „Трудовата дейност на съдия започва
от момента на публикуване на Указа на президента на Украйна за
назначаването на лице на длъжността съдия. Указът на президента на Украйна
за назначаването на съдия е началото на възникване на трудовите
правоотношения между съдията и държавата”.
Също така трябва да се отбележи, че въпросът за полагането на клетва е
много важен за започване на изпълнението от съдия на неговите правомощия.
Предвид това, се предлага трудовите правоотношения да се започват от датата
на подписване на Указа на президента, но от своя страна трябва да се отбележи,
че съдията фактически може да започне да изпълнява трудовите си задължения
само след полагане на клетвата. По този начин, вече от момента на издаване на
Указа на съдията му се предоставят трудовите права и задължения. За да се
избегнат специални забавяния от момента на издаване на Указа и до полагането
на клетвата, авторът на научната работа счита за необходимо да фиксира в
Закона на Украйна „За съдоустройството и статуса на съдиите” конкретна
правна норма, която да установи периода, през който след подписването на
Указа на президента съдията трябва да положи клетва.
В подраздел „3.2 Съдебна практика на Украйна по защита на
трудовите права на съдиите” се изучава практиката на съдилищата в Украйна
по въпроса за трудовите права на съдиите. Авторът на работата стигна 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. Това се дължи на
спецификата на служебната дейност, в която се проявяват чертите на двойния
статус на съдия. Тоест статусът на съдия трябва да се отнесе към специалния
статус на дадено лице, което определя особености на правен статус на лице във
връзка със заеманата длъжност и съответната служебна дейност от името на
държавата. В същото време трудовата правосубектност на съдия има свои
отличителни черти, дължащи се на спецификата на правния статус на тази
категория лица, основана преди всичко на нейната двойственост. Когато от
името на държавата се осъществява правосъдието, съдията е служител на
определен държавен орган и съчетава в статуса си елементи както на общия
статус на едно лице, така и на статуса на държавен служител. Такива свойства
водят до необходимостта от определяне на границите на всеки от елементите, с
цел взаимното им влияние по отношение на спецификата на изпълнението на
определени права и задължения, установяване на допълнителни изисквания,
ползи, привилегии, ограничения или забрани.
Защитата на правата на човека е една от основните задачи на правосъдието
и тъй като трудовите права на съдиите също изискват защита, често
служителите на правосъдието сами се обръщат в съда за защита на своите
права. Въз основа на разглежданата практика авторът извежда следната
класификация на правонарушенията: неправомерно освобождаване на съдия от
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длъжността му; незаконно прехвърляне на съдия за работа в друг съд;
неправилно назначаване на длъжност; нарушение на клетвата; проблеми по
отношение на материалното подпомагане, по-специално изплащането на
съдийското възнаграждение, пенсионно осигуряване и обезщетения във връзка
с преместване в друг район за работни цели. В контекста на тези въпроси
съдиите се обръщат в съд за защита на трудовите си права. Правата на съдиите
най-често се нарушават в контекста на незаконно уволнение, освобождаване от
длъжност. Като правило подобни уволнения се случват въз основа на
нарушение на клетвата от съдията. Често, обаче, решенията за прекратяване на
правомощията на съдиите се вземат без достатъчна обосновка на тяхната вина
или в нарушение на процедурата, което е нарушение на трудовите права на
съдиите. В такива ситуации, за да защитят законните си трудови права, съдиите
се обръщат в съда за признаване на уволнението си за незаконно. По-рядко се
срещат съдебните производства по отношение на незаконно преместване на
друго място на работа за постоянно или временно.
Разгледаната практика показа, че обръщането на съдиите в съдебни
институции по въпроси на нарушаване на трудовите им права са един от найефективните начини за възстановяване на нарушените им права. В някои
аспекти, обаче, съдилищата могат да вземат решение не в полза на съдията,
който е завел делото. Всичко зависи от обстоятелствата по случая и фактите на
нарушението. Често съдилищата вземат решения и за необходимостта от
изплащане на различни видове компенсации.
Анализираните съдебни решения са пряко свързани с въпроса за
възникване на трудови правоотношения със съдията, тъй като от този момент
при него се възникват определени трудови права и задължения. В разгледаните
случаи съдиите, подали искове за нарушаване на правата си, са повдигнали
въпроси за нарушаване на трудовите си права, които пряко произтичат от
факта, че те са съдии, тоест от факта на съществуващите трудови
правоотношения. По този начин авторът счита, че анализираната съдебна
практика е важна не само във въпроса за потвърждаване на наличие на
трудовите правоотношения със съдия, но и във въпроса за момента на
възникване на такова правоотношение, тъй като трудовите права при съдия
възникват от момента на придобиване на съответния статус. Въз основа на
гореизложеното може да се утвърждава за важността на ясното законодателно
регулиране на процеса на установяване на правоотношения със съдия и
момента на възникване на подобни правоотношения, за да се избегнат
евентуални по-нататъшни нарушения на правата на съдия и да се предотврати
необходимостта съдиите да се обръщат към съда за възстановяване на техните
нарушени права.
В подраздел „3.3. Насоки 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 отношения в контекста на европейската
интеграция на Украйна”, се отбелязва, че в контекста на европейската
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интеграция на Украйна е необходимо да се анализира съответствието на
украинската правна система с правните системи на други развити европейски
държави. В тази връзка авторът на научната работа сравнява Хартата от 1998 г.
и законодателството на Украйна за съдоустройството с цел да идентифицира
общи и отличителни черти. Трябва да се отбележи, че почти всички разпоредби
на законодателството на Украйна съответстват на международното право, поспециално по следните въпроси: достойно заплащане на труда и надлежно
социално осигуряване; пенсионно осигуряване; правото да участват в
съдийското самоуправление, да създават обществени сдружения и да участват в
тях; възможността за повишаване на квалификация. Независимо от това, според
мнението на автора на работата, нормата на Хартата от 1998 г., уреждаща
необходимостта държавата да предоставя възможност на съдиите да живеят
директно в района на своята работа, трябва да бъде приложена в
законодателството на Украйна. В контекста на това авторът предлага да се
въведе следната правна норма: „Съдията трябва да живее в населеното място,
където се намира съдът, в който той работи. В случаите, определени със закон,
Висшият съвет на правосъдието може да се съгласи с назначаването на съдия,
който живее в друго населено място. В случаите, когато съдията е получил
съгласие за назначаването на длъжност в населеното място, в което не живее,
тогава той има право на възстановяване на пътни разходи, свързани с
преместване от местоживеенето си до местонахождението на съда, в размер и
начин, определени от Висшия съвет на правосъдието”.
Важният въпрос е установяването на критерии, на които трябва да
отговаря на кандидатът, кандидатстващ за длъжност. Обобщавайки критериите
за подбор на кандидати за съдийска длъжност, предвидени в украинското
законодателство, те могат да бъдат разделени в следните категории: успешно
полагане на квалификационния изпит; достигане на определена възраст; трудов
стаж; наличие на украинско гражданство; дееспособност; наличие на висше
юридическо образование; познаване на държавния език; високи морални
качества, което показва високо ниво на изискванията към бъдещите съдии.
Авторът обърна специално внимание на въпроса за подготовката на съдии.
В този контекст се предлага като пример да се използва френският модел за
обучение на съдии, който още на етапа на приемане в определена
образователна институция показва установяването на правоотношения с
ученици, за да в бъдеще те да заемат длъжността съдия. Авторът смята, че след
получаване на общо 4-годишно юридическо образование, завършилите трябва
да се запишат в магистратура в тясноспециализирани образователни
институции, които са разделени на тесни сектори: съдии, прокурори, адвокати,
които от своя страна са разделени на сферите по право. Обучението за всяка от
тези специалности трябва да се провежда в определена образователна
институция. Би било уместно да се създадат няколко национални образователни
институции, които непосредствено отговорят за подготовка на бъдещи съдии от
кандидати, които са получили бакалавърска степен по право и отговарят на
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установените от закона изисквания, а ръководството на тези висши учебни
заведения да бъде възложено на Националното училище на съдиите в Украйна.
Също така следва да се отбележи, че във френския модел към завършилите
се поставят почти същите изисквания, както и към кандидати за съдийски пост.
Така подборът на кандидатите за съдии започва още на етапа на приемането им
в образователна институция. Тоест, правните отношения между бъдещия съдия
и държавата започват още на етапа на обучение.
За по-подробно уреждане на въпроса за трудова дейност на съдия е
необходимо да се създаде „Единен регламент на съдилищата на Украйна „За
регулиране на трудовите правоотношения със съдия”. Този документ ще
направи възможно избягването на ненужни бюрократични процедури, свързани
с оформяне на съдия на работа и ще осигури решение на проблема във въпроса
за възникването на трудовите правоотношения със съдия.
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проблемът с установяването на трудовите правоотношения със съдия е
един от най-важните, тъй като нерешеният характер на този въпрос на етапа на
наемане на работа води до последващи проблеми във всички други трудови
права.
2. Като цяло, установяването на трудовите права на съдиите има дълга
история. Самото правосъдие възникна много по-рано от професията на съдията
и трудовите права на съдиите. Самото осъзнаване на необходимостта от защита
на трудовите права на съдиите възниква едва през Средновековието в резултат
на дълго историческо развитие, като от една страна на правната система, а от
друга - развитието на правата на човека. По този начин, авторът на работата
анализира еволюцията на статуса на съдия в контекста на различни
исторически епохи и разделя тези епохи на следните периоди: антично време;
Средновековие; Ново време; XIX-XX век; съвременно време. Именно тази
класификация най-ясно отразява ключовите промени, настъпили по въпроса за
статуса и трудовите права на съдиите.
3. Трудовите права на съдиите се регулират от националното
законодателство на отделните държави, но на международно ниво са приети и
редица стандарти, регулиращи тези въпроси. Като цяло, както на универсално,
така и на регионално равнище, актовете на международното право
потвърждават необходимостта от гарантиране на независимостта и
безпристрастността на съдиите, която следва да възниква чрез гарантиране на
техните трудови права. В допълнение към факта, че съдиите притежават
специфичните права, свързани с трудовите им задължения и правния статус, те
също така притежават и целия комплекс от правата на човека, което се
потвърждава и от актовете на международното право. Като цяло може да се
отбележи, че международното право в достатъчна степен регулира въпроса за
трудовите права на съдиите (чрез разбиране за правния статус на съдиите).
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Международното право определя стандартите на изискванията, които
трябва да бъдат поставени пред кандидатите по отношение на длъжността
съдия. Тези критерии също варират в различните страни, но международното
право определя минимума, на който разчитат други държави, при създаване на
своето законодателство. Но въпреки уреждането на изискванията за кандидати,
международно-правните актове никак не уреждат въпроса за възникване на
правоотношения със съдиите. Това състояние на нещата доведе до това, че
повечето държави не са уредили този въпрос в националното си
законодателство.
4. Специално внимание се обръща на Съвета на Европа, тъй като
ключовата цел на дейността на тази организация е гарантиране на правата на
човека и върховенството на правото. На тази основа Съветът на Европа не
можеше да остане настрана и със своите актове да не уреди различни въпроси,
свързани с трудовите права на съдиите. Тъй като актовете, приети в рамките на
Съвета на Европа, са задължителни за всички държави-членки, те съответно
бяха приложени в тяхното законодателство.
Като цяло, значението на въпроса за трудовите права за Съвета на Европа е
потвърдено и от практиката на ЕСПЧ. Като цяло, анализът на тази практика
показа, че осигуряването на трудовите права на съдиите, както и възможността
за защитата им по закон, излиза като важна гаранция за ефективната работа на
съдилищата като цяло. Съдиите се нуждаят от такава защита не само в
контекста на правомощията, които те притежават и тяхната дейност, но и
предвид факта, че трудовите права са едно от основните права на човека и са
необходими за нормален живот. Освен това разгледаните дела засягат правни
отношения със съдия, които се прекратяват впоследствие на уволнение.
Авторът на работата стигна до извода, че ако уволнението на съдия от
длъжността бъде признато за нарушаващо правата му и неговото правомощие е
възстановено, периодът на правоотношения трябва да продължи да се
изчислява от момента на приемане на съдията на първата му работа, а периодът
на уволнението трябва да се отчита в трудовия стаж. Ако обаче уволнението на
съдия е законосъобразно оправдано, всяко трудово правоотношение с него като
съдия трябва да бъде прекратено от датата на изнасяне на постановление за
неговото уволнение.
5. В контекста на гореизложеното авторът очертава необходимостта от
ясно определение на понятието „механизъм за осигуряване на трудовите права
на съдиите”, което представлява съвкупност от гаранции, предвидени от
нормите на общото и специалното законодателство, насочени към
предотвратяване на евентуални нарушения на трудовите права на съдиите и
тяхното пълно прилагане. Искаме да отбележим, че ясното определение на този
термин позволява прилагането на тези гаранции в правната област с
необходимите средства.
6. Поради липсата на ясно определение на момента, в който възникват
правоотношенията със съдия, възникват редица проблеми, които впоследствие
могат да доведат до нарушаване на трудовите права на съдия като цяло. По26

конкретно, неправилното определяне на момента на началото на
правоотношенията по-нататък води до проблеми при изчисляването на
съдийското възнаграждение, трудов стаж, отпуск, въпроси за допълнителни
плащания за трудов стаж и др. И ако вземем предвид факта, че понякога на
работното място на съдия възниква умишленото забавяне на официалното му
встъпване в длъжност и започване на изпълнение на преките му трудови
задължения, които може да продължи няколко месеца, тогава съответно
гореописаните проблеми, произтичащи от това, ще имат много по-сериозни
последици.
По силата на съществуващата практика има различни версии за това кой
момент трябва да се счита за начало на трудовото правоотношение със съдия,
по-специално: от момента на успешното му преминаване на квалификационния
подбор; от момента на издаване на Указ на президента за назначаване на съдия
на длъжност; от момента на полагане на клетвата на съдията; от момента на
приключване на всички бюрократични процедури на бъдещата работа на съдия.
Авторът на работата смята, че въз основа на факта, че кандидатите за
публичната служба се назначават с Указ на президента на Украйна, съответно
съдиите също се назначават от президента. Следователно моментът на
възникване на трудовите правоотношения със съдия следва да се счита от
датата на публикуване на съответната заповед. С оглед на това, например, беше
предложено да се добави следната норма към Закона на Украйна „За
съдоустройството и статуса на съдиите”: „Трудовата дейност на съдия започва
от момента, в който е публикуван Указът на президента на Украйна за
назначаването на лице на длъжността съдия”.
Също така трябва да се отбележи, че днес записването на съдия в състава
на съда става чрез издаване от председателя на този съд на съответната заповед
за такова назначение. Авторът на научната работа смята, че това състояние на
нещата не е правилно, тъй като всъщност това се осъществява с указа на
президента на Украйна. По този начин зачисляването на съдия в щата трябва
да се извършва без участието на председателя на съда, за да се опрости
процедурата за наемане. По този начин, за да се запише съдия в щата на
служители, трябва да бъде установена следната процедура: Указът на
президента се изпраща директно в отдела за персонал на определен съд и на
негова основа се извършва официалното оформяне на лице на длъжността
съдия. Подобната процедура елиминира необходимостта от издаване на заповед
от председателя на съда за приемане на съдия в щата, като по този начин се
опростява и ускорява системата за приемане на работа и се избягва
специалното забавяне на тази процедура и се създава допълнителната гаранция
за съдия, че правата му няма да бъдат нарушени.
Не следва да се забравя също така, че съдията, преди да започне да
упражнява трудовите си правомощия, трябва да положи клетвата. С оглед на
това в законодателството следва да се фиксира нормата, че моментът на
установяване на правоотношения със съдия трябва да бъде установен от датата
на подписване на Указа на президента на Украйна, обаче, съдията може да
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започне фактическото изпълнение на задълженията си само след полагане на
клетвата. За да се предотвратят особените забавяния от момента на издаване на
Указа и преди полагането на клетвата, авторът на научната работа счита за
необходимо да се закрепи конкретна правна норма в специалното
законодателство, която ще определи периода, през който съдията трябва да
положи клетвата след подписването на Указа на президента.
Сред учените съществува и мнение, че съдията, постъпвайки на службата,
трябва да подпише трудов договор, който всъщност може да послужи за начало
на трудови правоотношения между него и държава. Авторът, обаче, не счита за
подходящо подписването на трудов договор, тъй като смята, че подобните
обстоятелства ще нарушават гаранциите за независимост на съдия, понеже това
би довело до признаването на зависимостта на съдия като служител от
условията на трудов договор и волята на длъжностните лица на
законодателната и изпълнителната власт като работодател. По този начин
възниква колизията между двата правни акта. Въпреки факта, че самият закон
не е достатъчен за възникването на тези трудови отношения, обаче именно
Указът на президента може да служи за еквивалент на това.
7. Предлага се въвеждането на съществени реформи в процеса на обучение
на съдии, по-специално чрез създаване на ясно разграничение между
юридическите специалности и тясно насоченото обучение. По този начин, след
ефективното прилагане на подобната реформа, процесът на възникването на
трудовите правоотношения със съдия може да се разглежда от момента на
начало на обучението му в специализирана институция, списъкът на които ще
бъде фиксиран по закон, и които ще осигуряват обучение на съдиите.
В контекста на гарантиране на трудовите права на съдиите се предлага в
законодателството на Украйна да се въведе нормата, предвидена в Хартата от
1998 г., която предвижда необходимостта от осигуряване на съдия с достойно
жилище. Според автора, Законът на Украйна „За съдоустройството и статуса на
съдиите” от 2016 г. трябва да бъде допълнен със следната законова норма:
„Съдията трябва да живее в населено място, в което се намира съдът, в който
той работи. В случаите, определени със закон, Висшият съвет на правосъдието
може да се съгласи с назначаването на съдия, който живее в друго населено
място. В случаите, когато съдията е получил съгласие за назначаването на
длъжност в населеното място, в което не живее, тогава той има право на
възстановяване на пътните му разходи, свързани с преместване от
местоживеенето до местонахождението на съда, в размер и начин, определени
от Висшия съвет на правосъдието”. В допълнение Висшият съвет на
правосъдието трябва да одобри процедурата за изчисляване на сумите,
предвидени за служителите за възстановяване на пътни разходи, свързани с
преместване от местоживеенето до местонахождението на съда.
Освен това авторът счита, че осигуряването на жилище за съдия трябва да
бъде предвидено на законодателно ниво. Във връзка с това, Законът на Украйна
„За съдоустройството и статуса на съдиите” следва да бъде допълнен с нормата,
която предвижда осигуряване от държавата на настаняване на съдия в хотел до
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местонахождение на съда. В случай на наемане на жилище, на съдия трябва да
бъде възстановени разходите за наемане на жилище по начина, определен от
Висшия съвет на правосъдието.
Съдилищата трябва също така да разработят и приемат „Единен
регламент на съдилищата на Украйна „За регулиране на трудовите
правоотношения със съдия”. Създаването на такъв акт ще осигури решение на
проблема относно момента на възникването на трудовите правоотношения, а
също така ще помогне да се избегнат ненужните бюрократични процедури,
свързани с оформяне на съдия за работа. Също така в този регламент авторът на
научен труд предлага да се определи конкретна правна норма, уреждаща
въпроса за оформяне на съдия на работно място. Членът трябва да бъде
изложен в следната формулировка: „Съдията се наема на работа въз основа на
Указа на президента на Украйна за назначаването му. Указът на президента на
Украйна се изпраща в отдела за персонал на посочения съд и служи като основа
за оформяне на съдия за длъжността. Началото на трудовите правоотношения
със съдия започва от деня на издаване на Указа на президента на Украйна. От
този ден нататък съдията има право да получи всички привилегии, свързани с
неговия статус и извършваните дейности, както и ограниченията /
изискванията, които се поставят пред такова длъжностно лице. Начисляването
на съдийското възнаграждение, трудов стаж, социални гаранции започва от
деня на издаване на Указа на президента на Украйна, независимо от времето,
необходимо за документално оформяне на съдия за длъжността в съда”. По
този начин, съответната правна норма ще осигури защитата на трудовите права
на съдиите, ще обясни момента на възникване на трудовите правоотношения
между съдията и държавата, а също така ще опрости процедурата за наемане на
съдия за работа в щата.
Въпросът за изменение и допълнение на законодателните норми в
отношение на приемането на съдия за работа ще доведе до някои промени във
въпроса за прекратяването на трудовите правомощия на съдията. Днес, на
територията на Украйна, съдиите се назначават за длъжност безсрочно, въпреки
че на практика съдията подава оставка, когато навърши пенсионната възраст,
която днес е 65 години. След пенсиониране съдията има право да получава
пенсия или съдийска издръжка. Въз основа на това, понятието „безсрочен” е
ограничено до достигане на пенсионната възраст. Въпреки това, тъй като
подобното понятие може да се тълкува по различен начин, авторът на научния
труд счита за по-подходящо понятието „безсрочно” да се замени с понятието
„достигане на пенсионната възраст”.
8. Правоотношенията със съдиите в контекста на техните трудови
функции на територията на Украйна са трудови, което многократно се
потвърждава от доктриналните проучвания на местни учени и установената
практика на украинските съдилища. Въпреки факта, че дейността на съдията е
класифицирана като некласически трудови правоотношения, тъй като
съдебната система е независим клон на властта на територията на Украйна,
въпреки това в хода на анализа на правната и практическата процедура за
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назначаване на съдия е установена връзката, характерна за трудовите
отношения, а също така е установено, че редица права и задължения,
възникващи при съдия след назначаването му, се отнасят до трудовите
правоотношения, което дава право да се твърди наличието на трудовите
правоотношения със съдиите.
9. Като се вземе предвид фактът, че преминаването на съдия на публична
служба също така е трудоустрояване, с наличието на трудовите
правоотношения, чиято особеност е, че длъжностните задължения включват
изпълнение на административно-властови функции, тези отношения, както и
разрешаване на спорове, се регулират в съответствие с нормите на трудовото
законодателство. Поради факта, че в Украйна съществува специалното
законодателство по въпросите на преминаване на публичната служба, нормите
на този закон имат предимство при регулирането на трудовите правоотношения
като специални норми в сравнение с общите норми на трудовото
законодателство. Но тъй като въпросът за някои аспекти на трудоустрояването
не е регламентиран от нормите на специалното законодателство, съответно се
прилагат общите норми на трудовото законодателство.
Освен това държавата упражнява функциите си, включително съдебните,
чрез конкретни действия на хора, в случая съдии, която за упражняването на
такива функции им дава административни и авторитетни правомощия. По
силата на това на държавната служба, както и на всеки трудов договор, са
присъщи договорни отношения, тъй като лицето се назначава на длъжността
съдия по взаимното волеизявление, лицето се съгласява със заплатата,
трудовата функция (за реализиране на съдебната функция на държавата) и
други условия на работата. Въз основа на гореизложеното може да се твърди,
че правоотношенията, които възникват между съдията и държавата, по
отношение на съдържанието си са договорни отношения между служител и
работодател, които се уреждат предимно от специалното законодателство и
общите норми на трудовото законодателство, тоест излизат като трудовите
правоотношения, с пряко позоваване на системата на съдебната власт.
V. НАУЧЕН ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В дисертацията авторът повдига важен въпрос относно момента на
възникването на трудовите правоотношения със съдия. В работата са
анализирани 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. Авторът
направи важни предложения в контекста на реформирането 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. Авторът също така направи
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предложения относно внасяне на изменения в законодателството на Украйна, за
конкретизиране на въпросите за момента на възникване на правоотношенията
със съдия на правно ниво.
Освен това, в хода на научното изследване авторът направи важни
теоретични открития относно класификацията на периодите на развитие на
трудовите правоотношения със съдия, етапите на подбор на съдии в Украйна.
Изведени са научните понятия „трудови права”, „трудови права на съдиите” и
„механизъм за осигуряване на трудовите права на съдиите”, които са важни
доктринални подходи за разбиране на особеностите на възникването на
правоотношенията със съдиите.
Авторът на работата направи подробно сравнение на законодателството
на Украйна и Хартата от 1998 г. и определи въпросите, които трябва да бъдат
регулирани по-подробно в националното законодателство.
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