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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ
ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Представеният дисертационен труд е удачно структуриран в
правно-логическа

последователност

в

четири

глави,

въведение,

заключение и литературна справка. Прегледът на библиографската справка
показва, че използваната литература е пряко свързана с предмета на
дисертационния труд. Предвид темата на дисертационния труд и
обстоятелството, че разглежданата проблематика не е изследвана на
национално ниво, дисертантът удачно е използвал и значително
количество чуждестранна литература.
Дисертационният труд е разработен на 163 страници.
Изследванията,предмет на

представения труд са с особена

актуалност, което се дължи на подробния анализ на института на
отговорността на държавния глава, нейните основания, както и на самата
процедура за търсене на отговорност.
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Представеният дисертационен труд е и с практическа
стойност предвид обстоятелството, че в българския конституционен модел
не съществува типология на института на отговорността в държавното
управление. Ето защо сравнителноправният анализ на дисертационното
изследване допринеся за усъвършенстване на разпоредбите в българското
конституционно право.
Практическата значимост на дисертационния труд проличава
и от направените предложения de lege ferenda за изменение или
допълнение на конкретно посочени норми, а критичният анализ на
представената

национална

и

международна

практика

посочва

недостатъците на съществуващите модели на отговорност в държавното
управление.
Налице е и научната новост на изследването – към настоящия
момент институтът на отговорността на държавния глава като принцип на
правовата държава не е изследван цялостно. Ето защо анализирането на
различните характеристики на отговорността представлява теоретичен
принос с практическо значение с оглед

непрестанното демократично

развитие на страната ни.
Предметът на изследването е изцяло реализиран.
На базата на обстоен преглед на нормативната уредба на
общото

понятие

международно

за

ниво

юридическа
и

при

отговорност

съобразяване

на

на

национално
спецификите

и
на

конституционното право , включително релевантната практика по търсене
на отговорност на държавния глава , е предложено легално определение за
нов вид юридическа отговорност на държавния глава – „парламентарноконституционна”.
С приносен характер е анализът на конституционно правните
разпоредби в проучваната материя, съдържащи се в Основните закони на
други държави. На тази основа са разгледани и съответните по юридическо
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съдържание норми на Конституцията на Република България от 1991 г.
Формулирани са и редица предложения de lege ferenda

с цел

усъвършенстване на процедурата по търсене на отговорност на държавния
глава в българския конституционен модел.

II. АНАЛИТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ
ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Въведението
актуалността,

на

новостта,

дисертационния

целите

и

труд

практическата

удачно

очертава

приложимост

на

изследването.
Глава първа е посветена на възникването и еволюцията на
института на отговорността на държавния глава, които проблеми имат
съществено значение за предмета на изследването. .
Представена е сполучливо концепцията на Бенжамен Констан
(Benjamin Constant) за "балансираща неутрална власт" –(pouvoir moderateur
neutre) на монарха, като е обоснована необходимостта от носене на
отговорност дори и от абсолютния монарх. Следва да бъде оценен
представеният критичен анализ на твърденията в литературата, че
„неутралната власт” предоставя на

държавния глава абсолютна

неотговорност, независимо от модела на държавно управление.
Интересен и точен е разкрит правно историческият генезис на
института на отговорността на държавния глава в конституционната и
парламентарната монархия .
Предмет на изследване е и преподписването на актовете на
държавния глава и политическата отговорност в държавното управление.
Посредством

анализ

на

съдържанието

на

общото

понятие

за

контрасигнатурата на актовете на държавния глава, спецификите на тази
материя и на релевантния

исторически процес е осъществена една от
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основните цели на изследването, а именно - изясняване съдържанието на
понятието „отговорност” в държавното управление и преминаването на
отговорността на държавния глава върху членовете на правителството в
парламентарното управление.
Глава втора от дисертационния труд е посветена на
основанията на отговорността на държавния глава. Последователно в два
параграфа са анализирани различните видове основания на отговорността,
както при импийчмънт на президента на САЩ, то също така и в
различните модели на републиканско управление.Подробно са разгледани
тяхното съдържание и функции, което позволява те да бъдат определени
като ”политически” по своите характеристики.
Аргументирано е изведена обща характеристика на основанията
на отговорността на президента на САЩ в американската Конституция.
Представен е исторически преглед на тези разпоредби, като същевременно
е отхвърлена тезата за наказателноправната им природа на основата на
конкретни прецеденти при проведени процедури по импийчмънт в САЩ.

Ползотворно и приложен сравнително правният

метод при

изследването на отделните характеристики – юридически и политически,
на основанията на отговорността на държавния глава в парламентарната,
президентската и полупрезидентската република.
Научна

новост

представлява

представеният

анализ

на

основанията за отговорност на държавния глава, който довежда до извода,
че той носи отговорност не само за извършено престъпление, но и за всяко
противоправно деяние, извършено при изпълнение на служебните му
задължения.
В Глава трета от дисертационния труд се съдържа задълбочен
анализ на процедурните правила при отстраняване на държавния глава от
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длъжност. Детайлно се анализират съответните разпоредби в различните
модели на държавно управление. Сполучливо са очертани

конкретни

недостатъци, които поставят под въпрос провеждането на ефективна
процедура по отстраняването на държавния глава. Същевременно са
откроени някои предимства на тези разпоредби в сравнение с действащото
българско конституционно законодателство при повдигане и разглеждане
на обвинение срещу българския президент, което довежда до съществено
практическо значение на дисертационното изследване.
Следва да бъдат оценени и предложенията de lege ferenda за
изменение и допълнение на нормите на конституционното законодателство
в тази област с оглед бъдеща конституционна реформа.
От особено

значение за предмета на дисертационното

изследване е извършеното проучване на имунитета на държавния глава в
националното и международното право. Теоретичен принос притежава
изводът, че нормите на международното право, отнасящи се до
отговорността за извършени престъпления срещу човечеството, имат
приоритет над нормите от националното право на държавния глава, които
регламентират наказателната му неотговорност. Посочени са и релевантни
съдебни процеси, което допринася за практическата приложимост на
дисертационния труд.
В

глава

ІV

на

дисертационния

труд,

институтът

на

отговорността на държавния глава се разглежда от .гледна точка на
юридическите му характеристики, но се отдава внимание и на
политическите му функции в държавното управление.Този подход
очертава комплексния характер на отговорността на държавния глава,
което позволява да се дефинира нов вид отговорност. Анализът не само на
съдържанието на този вид отговорност, но и посочването на нейните
източници, основания, субект и санкция, която представлява особена
мярка на държавна принуда, а именно – отстраняването на държавния
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глава от длъжност и довежда до предсрочно прекратяване на неговия
мандат, както и предложеното легално определение за този вид
отговорност като „парламентарно-конституционна” следва да бъде
оценено със своята научна новост и обоснованост.
Авторефератът към дисертационния труд съдържа всички
необходими елементи, отговаря на изискванията и отразява пълно и
прецизно съдържанието на дисертационния труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният

труд

съдържа

научно

обоснована

систематизация на основните изводи и препоръки на научния анализ,
формулирани в резултат на осъщественото теоретично и научно
изследване.

Обсъжданият

научен

труд

показва

категорично,

че

дисертантът притежава теоретични знания в изследваната област, на
базата на които демонстрира критична мисъл, провеждайки анализ на
релевантната към предмета на изследването

парламентарни и съдебни

прецеденти..

Проучванията в труда, извеждането на научни изводи,
аргументирането на поддържаните становища, изразяването на критично
отношение по дадени въпроси и др. ясно показват, че кандидатът
притежава способност за самостоятелни научни изследвания.
Изхождайки от гореизложеното, смятам че представяният
дисертационен труд на Кръстю Георгиев отговаря на изискванията на
чл. 6, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република
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България и чл. 27 от Правилника за прилаганото му. Ето защо предлагам
на уважаемото научно жури да присъди на Кръстю Георгиев
образователната и научна степен „Доктор”.
19 април 2019 г.
Изготвил становището:

(проф. д-р Александър Воденичаров)
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