
Р Е Ц Е Н З И Я

За научните трудове на г-н Кръстю Георгиев Георгиев-

Редовен докторант към ЮФ на ВСУ

Представени по конкурса за присъждане на ОНС доктор по право

В професионално направление 3.6 право,докторска програма консти-

туционно право 05.05.06.

Назначена съм със заповед № 389/ 02.04.19 на Ректора на ВСУ за
рецензент по настоящия конкурс.Представените по конкурса  документи
съответстват на изискванията на ЗРАСРБ ,ППЗРАСРБ и Инструкция № 6
към Наредба № 3 за академичния състав на ВСУ.Процедурата по конкурса
е коректно спазена.

1.Общо представяне на получените материали

Г-н Георгиев е представил в конкурса дисертационен  труд на
тема: „Отговорността на държавния глава“ /сравнителноправен анализ/ в
обем от 163стр. Трудът  включва увод, четири глави, заключение,
библиография. В последната  са  посочени 259 източника, от които 103бр-
чуждестранни.В конкурса, г-н Георгиев участва и с 10 бр. статии.

1/Конституционни основи на отговорността на Президента на САЩ-БСУ
Сб 2004,т.13

2/Президентът на САЩ-БСУ т.6,1996

3/Държавният глава в парламентарната демокрация на Австрия и ФРГ.-
БСУ т.10,1999

4/Основи на конституционната отговорност - Науч.конференция
Присъединяване на България към ЕС-предизвикателства,проблеми и
переспективи.- 2006,т.3

5/Институтът на разпускане на парламента-интегрираща или дискреционна
власт на Президента- Международна науч.конференция БСы,2010,т.3

6/Имунитетът на държавния глава БСУ,ЦЮН Сб т.18,,2011

7/Власт и отговорност на държавния глава Сб ЦЮН БСУ т.20,2013



8/Pouvoir Neutre и отговорността на държавния глава –Международна
науч.конф. Знанието-традиции,иновации,перспективи, т.2, 2013

9/Контрасигнатура и актове на Президента-Науч.конф. Бургас,-Новата
идея в образованието 2016, т.2

10/Републиканският Президент –Сб.Алманах ВСУ 2016, № 31.

Статиите са по  значими проблеми от дисертационния труд, затова няма да
се разглеждат отделно.

Представен е и автореферат,който отговаря на нормативните изисквания.

2.Данни за кандидата

Господин Кръстю Георгиев Георгиев е роден на
20.08.1964г.Завършва немска езикова гимназия и е магистър по право от
1991г. Вписва се като адвокат през 1995. Работи като асистент в ЦЮН на
БСУ от 1992.Специализирал  е европейско право в гр.Грац Австрия 1996,в
Белгия-1997г, в Италия участва на форум Изток-Запад 1995г.

3.Обща характеристика на научната продукция на кандидата

Проблематиката свързана с отговорността на държавния глава,
намира в труда своя отправна точка още от абсолютната монархия и се
проследява нейното развитие при различните форми на управление.
Отстоява се разбирането, че институтът на  отговорността на държавния
глава претърпява  законова и теоретична еволюция.

Актуалността от изясняване на проблема се дължи на факта,че в
българската конституционноправна наука има малко и по отделни въпроси
изследвания посветени на държавния глава при това първоизточниците не
са подробно и детайлно разглеждани. За актуалността на проблема
допринасят същността, ролята, значението и функциите на института на
отговорността на държавния глава в различните модели на държавно
управление.Този институт е анализиран от гледна точка различните
аспекти на конституционния статус на  държавния глава, отношенията му с
другите органи на държавата, изяснени са различни негови правомощия-
право на вето, разпускане на парламента, контрасигнатура и др.

Институтът на отговорността на държавния глава има своя история, опит и
тенденции в различните държави ,в зависимост от  моделите на държавно



управление- абсолютна, конституционно или парламентарна монархия
президентско, полупрезидентско или парламентарно управление. В Р
България институтът на държавния глава на практика се въвежда с
Конституцията от 1991, което обяснява и правилно избрания
сравнителноправен подход при разглеждане на проблема.

Поставеният на научен анализ институт е в тясна връзка с неговата
процедура по реализиране и с политико-правна му характеристика.Това
налага изработването на теоретичен модел, включваш анализ на
основанията за търсене на отговорност, на разграничаване на отделните
етапи при отстраняване на държавния глава от длъжност.

Предмет на изследване в дисертационния труд са
конституционноправните норми, които разкриват същността и
съдържанието на института на отговорността на държавния глава .
Анализират се и нормите,които регламентират основанията и процедурата
по търсене на отговорност в различните конституционноправни системи.
От тази гледна точка са  разгледани  практиките на САЩ, Великобритания,
Франция, Германия и др.

В работата са изпозвани исторически ,нормативен, системен,
формалнологически, сравнителноправен и синергически методи на анализ.

В глава първа „Възникване и развитие на института на отговорността
на държавния глава/теоретични и правни аспекти./  се разглежда
възникването на института ,което се свързва най-вече с модела за
отговорността на монарха.

Идеята за „неутрална власт“ на монарха най-ясно е изразена от Бенжамен
Констан , според която правителството носи политическа отговорност пред
парламента, а монархът въпреки,че притежава самостоятелна власт,запазва
своята неотговорност поради своя теократичен произход .Той поставя
неутралната власт на монарха  между властите ,но в същото време над тях.
В българската правна теория   концепцията за „неутралната власт“  се
възприема от  някои учени, но предлагат и различни защитни механизми.
За други учени съдържанието на  отговорността на държавния глава от
гледна точка неговата“ неутрална власт“ се определя от мястото на
институцията  м триадата на властите.



Както правилно обяснява докторантът идеята“кралят не може да постъпва
неправилно“ стои  също така в основата на разграничаването на
конституционната от парламентарната монархия.

Монархът запазва своята неотговорност и поради това опосредяващо звено
между неговата власт и изпълнителната власт се явяват министрите.Те се
контролират от монарха и парламента. По този начин се утвърждава
върховенството на закона. Тъй като министрите изразяват волята на
монарха и в същото време легализират неговия подпис, това според
докторанта е причината за появата на контрасигнатурата на актовете на
държавния глава.

Задълбочено, научно обосновано, докторантът за първи път в нашата
научна литература подробно разглежда контрасигнатурата, нейната
същност, функции и последици.Докторантът приема,че институтът на
контрасигнатурата представлява средство за осигуряване на необходимото
взаимодействие между президента и правителството,като по този начин не
се допуска  доминация на нито една от двете страна или в превръщането
им в политически конкуренти.

В глава втора „Основания за отговорността на държавния глава“ се
разглеждат тези в САЩ при импийчмънт, както и основанията за
отговорност в парламентарната, президентска и полупрезидентска
република. Тези основания се съдържат в чл.II , параграф 4 от
Конституцията на САЩ.

Анализирайки  дефинирането на импийчмънта в САЩ  авторът обстойно
се спира  на различните тези относно неговата същност. Преобладава
схващането е за неговата наказателноправна природа/теза поддържана от
А.Джексън,  Блякстоун,Ричард Улесън,Саймън  Рифкинд и други/.Друга
популярна теза е тази,според която отговорността на президента не трябва
да се свежда до извършено престъпление/Джордж Мейсън/,а до всякакви
противоправнии деяния,които са посочени като нарушаване на
установения от Конституцията ред на държавно управление.Практиката на
американския Сенат също опровергава тезата ,че само престъпление може
да бъде основание за импийчмънт.Съвременните прецеденти подкрепят
идеята за „политическа отговорност“на президента на САЩ.Въпреки
промените от гледна точка правната същност на института, днес
докторантът убедително  развива идеята, че понастоящем основание за



импийчмът на президента в САЩ е всяко противоправно деяние на
президента, което е довело до сериозно или системно нарушаване на
Конституцията и е несъвместимо с неговото положение и функции.
Докторантът убедително съпоставя  санкциите при импийчмънт и
наказанието за извършено престъпление .По този начин научно
обосновано, извежда изводът за политическия характер на отговорността
на Президента на САЩ. Според  него значение има и интензитета на
извършеното от него нарушение-то трябва да бъде съществено и
сериозно/стр59 и сл/.

Авторът  анализира и тезите относно това ,че импийчмънтът е „спяща
прерогатива на парламента“,“ отмираща“ функция ,както и  становището
на Рунец,че импийчмънтът от санкция за извършено престъпление се е
трансформирал в съществен елемент на принципа на разделение на
властите,като по този начин изпълнява ролята на средство за балансиране
на властите и допринася за сдържане на една власт от друга власт.

Изследвани са съвременните Конституции на различни държави относно
основанията за понасяне на отговорност от държавния глава.Като общи
сред тях се сочат:държавна измяна,нарушаване на законите,извършване на
престъпление,нарушаване на клетвата,недостойно поведение и др. А в
някои страни дори се индивидуализира формата на вината/Германия/.

Докторантът извежда извода,че в различните държави
съставите,ангажиращи отговорността на Президента са смесени.Те са или
конституционни деликти/нарушаване на клетва,законите / но и извършване
на криминални престъпления.Според автора това по-широко разбиране
съответства на  политическата същност на изследвания институт.

В глава трета на дисертационния труд се изследват въпросите
относно“Процедура по отстраняване на държавния глава“.

Обосновано се изтъква, че отстраняването от длъжност на държавния глава
се реализира при спазване на специфична процедура, регламентирана в
конституциите на различните държави, като върху нейното провеждане
голямо внимание оказва и конкретната форма на държавно
управление.Разгледани са различните модели в САЩ, Руска
федерация,Армения,Грузия и др.



Отстраняването от длъжност на държавния глава като особен вид санкция
поставя въпроса за нейния юридически и политически характер.В тази
връзка определено научен принос  представлява изследването на  няколко
форми или модела на процедурата по отстраняване на държавния глава:

при парламентарна процедура-отстраняването се извършва от парламента
в рамките на специална процедура в зависимост от структурата на
парламента,

при полупарламентарна процедура - обвинението се повдига от
парламента, а решението за отстраняването се приема от друг орган в две
разновидности:

а1-парламентарно-съдебна форма-решението се приема от един от висшите
съдебни  юрисдикции/със специална компетентност ad hoc /

а2- парламентарно-плебисцзитарна- окончателното решение за
отстраняване се приема, чрез референдум /Австрия, Исландия, Ирландия
,Словакия/.

Разгледано е и предсрочното прекратяване на правомощията на
Президента и вицепрезидента по българската Конституция./стр91/.

На тази основа авторът извежда изводът,че макар отстраняването да
започва като юридически процес,участието и на други
органи/съдебни,извънсъдебни,парламент/ ,както и настъпващите
последици от отстраняването, очертават този процес с ясно изразен
политически характер.

В глава четвърта „Видове отговорност на държавния глава“.

Концепцията за отговорност на държавния глава при парламентарното
управление  лежи на основата на нейната юридическа и политическа
структура и съдържание. Убедително се отстоява, че отговорност по
правило се носи за всяко виновно деяние, причинило вреда.
Отговорността на държавния глава като правен институт разкрива
сериозни особености при сравняване на този вид отговорност с общо
приетото определение за юридическа отговорност. Докторантът логично
и разумно ,очертава изводът, че може би и настъпил моментът да говорим
за самостоятелен вид отговорност ,въпреки че и за нея са характерни някои
елементи като вина ,санкция и др.



Към научните приноси  на дисертационния труд ,могат по-конкретно да се
посочат:

-Дисертационното изследване доказва,че отговорността на държавния
глава образува самостоятелен правен институт на конституционното
право, съвкупност от конституционноправни норми, определящи
основанията за неговата отговорност, нейния механизъм и последиците на
тази отговорност, най-вече предсрочно прекратяване на пълномощията на
държавния глава.

-За първи път  отговорността на Президента се разглежда цялостно като
научно,методологическо,теоретическо и гносеологическо изследване в
различните форми на държавно управление.

-Коректно,задълбочено и последователно се проследени схващанията  в
различните конституционно правни системи на института на
отговорността на Президента.

-Научно обосновани са изводите на докторанта, според които
отговорността на държавните органи легитимира пред гражданите както
тяхната власт така и се явява юридическа и политическа основа на
авторитета и суверенитета на държавната власт.Така възниква връзката
управлявани –управляващи, която довежда до „овластяването“ на
държавните органи по волята на гражданите от една страна, и от друга-
поражда необходимостта от реална отговорност на управляващите пред
същите граждани, които олицетворяват националния и държавния
суверенитет.

–Предложен е модел относно съдържание и функции на отговорността на
Президента по българската правна система.

Към труда бих отправила препоръка за по-подробно анализиране
на юридическа отговорност на Президента по Конституцията ни от 1991г и
ограничаване на политическия характер върху юридическата й  същност.

При този анализ авторът би могъл да включи повече решения на
Конституционния съд.

4. Заключение

Въз основа на изложеното  считам, че представения
дисертационен труд на тема“Отговорност на държавния



глава/сравнителноправен анализ/“ от г-н Кръстю Георгиев Георгиев
отговаря на изискванията на ЗРПАСРБ и вътрешните нормативни актове
на ВСУ, притежава научни приноси и съответства на разпоредбите за
придобиване на ОНС доктор по право. Убедено предлагам на членовете на
уважаемото научно жури да присъди образователната и научна степен
доктор по право/ конституционно право 05.05.06/ на г-н Кръстю Георгиев
Георгиев.

10.04.19                      Рецензент :       проф д-р Христина Балабанова


