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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

Със Заповед № 942 от 28.10.2020 год. на Ректора на ВСУ „Черноризец

Храбър” съм назначен за външен член на научното жури по процедурата за

защита на дисертационния труд на Анна Викторовна Кочкова за придобиване на

образователна и научна степен „доктор” по професионално направление



3.6.Право, докторска програма „Конституционно право”, като в това си качество

представям следното становище:

Дисертационният труд на докторанта е на тема „Възникване на трудови

правоотношения със съдии в Украйна: сравнителен анализ на държави-членки на

Европейския съюз” и представлява цялостно, задълбочено и системно

изследване, което има не само научно, но и практическо значение.

Обект на научния анализ са трудовите правоотношения, свързани с правния

статус и самата дейност на съдиите в правосъдната система. На изследване са

подложени конституционните норми, както и специалното законодателство на

всяка една от 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.

Основната цел, която докторантът си е поставил, е установяването на

момента на възникване на трудовите правоотношения със съдията 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. 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.

Изследването е с обем от 229 страници, състои се от увод, изложение в три

глави, заключение, както и списък с използвана литература. Съдържанието на

всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава

са направени изводи. Използваната литература се състои от 174 заглавия на

български, руски и английски език. Представен е и подробен автореферат.

Темата е актуална, тъй като разглеждания въпрос за трудовите права на

съдиите привлича особено внимание в контекста на спецификата на разбирането



на статуса на съдия. Извежда се извод, че 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. Изведен е извод, че при такава хипотеза 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 са такива и не възникват, тогава липсват такива

права и задължения, които са производни от тези трудови отношения. Ако се

разглежда длъжността на съдията от гледна точка на липсата на трудови

правоотношения, тогава не може да се твърди за наличието при него на някакви

права или задължения. Поради това съществува необходимост от изследване на

онези правни правоотношения, които възникват между съдия след неговото

поемане на длъжност и присъщите им особености.

Като основни приносни моменти на автора следва да се очертаят следните:

Докторантът е положил сериозни усилия да анализира важен въпрос,

досежно момента на възникването на трудовите правоотношения със съдия, както

и двойния му статут, вследствие на което е достигнато 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 с магистрата.

Авторът прави 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.



Ценен принос има докторантът при формиране на някои предложения de lege

ferenda относно внасяне на изменения в законодателството на Украйна, за

конкретизиране на въпросите за момента на възникване на правоотношенията със

съдия на правно ниво. Също така са направени важни теоретични открития

относно класификацията на периодите на развитие на трудовите правоотношения

със съдия, както и етапите на подбор на магистрата 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.

Анализирания научен труд се характеризира с безспорни приносни моменти,

но следва да се направят и някои критични бележки.

Следва да се посочи известна несистемност на изложението. Работата би

спечелила, ако авторът разшири подробния сравнителен анализ, като включи

повече държави членка на ЕС, с различни органи, назначаващи или утвърждаващи

дължанста на съдията. Изложението би било дообогатено, ако докторатнът

формулира ясно и точно препоръки de lege ferenda в заключителната си част на

труда, в насока по-подробна национална регулация в националното

законодателство на Украйна.

Направените критични бележки обаче не влияят на общата положителна

оценка на дисертационния труд, като не разколебават безспорно налагащия се

извод, че научната работа е разработена в резултат на упорита работа и усилия на

автора в областта на научния анализ.

В заключение, имайки в предвид изложените по-горе съображения,

изразявам положителната си оценка, че представения за защита дисертационен

труд на тема: „Възникване на трудови правоотношения със съдии в Украйна:

сравнителен анализ на държави-членки на Европейския съюз” отгоравя на

изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитието на академичния състав в



Република България /ЗРАСРБ/ и на чл.27, ал.2 от Правилника за прилагане на

ЗРАСБР за получаване на образователна и научна степен „доктор”, поради което

предлагам да бъде присъдена образователна и научна степен „доктор” по

професионално направление „3.6 Право” на Анна Викторовна Кочкова.

26.11.2020 год. Член на научното жури:

Гр.София /доц.д-р Асен Воденичаров/


