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1. Информация за кандидата

Със заповед на Ректора на Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър” съм определен за член на научното жури по защита
на дисертационния труд на Константин Анатолиевич Бабенко на тема
„Правно

регулиране на публично – властни отношения : теория и

практика”.
1

Изпълнени са всички законови изисквания във връзка с
процедурата по публичната защита.
Кандидатът притежава

две висши образования – в Киевския

национален икономически университет по специалност „Финанси и
кредит” и в Юридическия факултет на Одеския държавен университет.
Впоследствие е научен консултант в Конституционния съд на
Украйна, а по-късно работи като съдия в Киевския областен стопански
съд, Киевския окръжен административен съд и понастоящем като съдия в
Киевския апелационен административен съд. Това му дава възможност
практически да се запознае със

специфичната проблематика на

оспорването на издадени нормативни и индивидуални административни
актове от органите на изпълнителната власт, като държавновластнически
волеизявления на компетентни организационноправни

образувания.

Придобитият опит той удачно използва при изследването на социалните
отношения, предмет на разглеждане в представената дисертация.
През 2007 г. защитава

дисертация и му е присъдена

образователната и научна степен „кандидат на юридическите науки” по
научна специалност „Конституционно право”. От 2015 г. е

избран за

доцент.
Обща характеристика
на представения дисертационен труд
Представеният дисертационен труд е удачно структуриран в
правно-логическа последователност в увод, четири глави, разделени на
параграфи, заключение и литературна справка. Разработен е в обем от 478
страници. Библиографската справка съдържа 385 заглавия, включително и
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чуждоезикова литература. Прегледът ú показва, че голяма част от
съдържащите се в списъка източници имат пряко отношение към темата
на дисертацията. При разработване на изследваните проблеми кандидатът
показва отлична ориентация в наличните разработки в правната
доктрина, оценките на състоянието и възможностите за решаването на
проучвания проблем.
Дисертационният труд е посветен на същността и способите
на юридическата уредба на публично-правните отношения в Украйна. В
центъра на анализа са редица структурноопределящи белези на правната
регламентация на разглеждания тип социални отношения и тяхното място
в общата система на взаимодействие на държавата и формиращото се
гражданско общество. Изследването има комплексен характер. За
качеството му способства използването на общо научните и специфичните
за

проучваната

тематика

методи,

като

правнологическия,

сравнителноправния, историкоправния, емпиричния, статистическия и
социологическия методи на изследване.
Разглежданите проблеми се обсъждат от специфичните аспекти
на различните отрасли на правото – обща теория на правото, общо учение
за държавата, конституционно, административно и общинско право,
социология и философия на правото и др. В този смисъл дисертацията има
интердисциплинарен характер.
Трудът е от значение за усъвършенстване на регулативната
рамка на публично-правните отношения. В това отношение съществено
значение имат предложенията de lega ferenda за приемането на нови
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законови и подзаконови нормативни актове, както и за изменения и
допълнения в действащата уредба.
Изследванията,

предмет

на

дисертационния

труд

са

с

подчертана актуалност. Разглежданите в него въпроси са с особена
навременност във връзка с оформилите се обществени процеси и
тенденции в Украйна. Те са обусловени от нейното развитие като
демократична и социална държава, издигнала като един от основните й
принципи върховенството на закона. Следва да се присъединим към
изводът на кандидата, че в

процеса на утвърждаване и развитие на

гражданското общество, се формират и редица

колизии в правната

регламентация на икономиката, политиката и другите сфери на
обществената

практика.

разкриването

на

отделните

Научен

принос

взаимозависимостта

компоненти

на

социалната

и

в

представения

труд

взаимообусловеността
структура,

които

е
на

налагат

максимално синхронизиране на юридическите им уредби. В този план
особена актуалност придобива формулирането и гарантирането на правата
на личността, нейното достойнство и сигурност.
Точен е изводът на кандидата, формиран в резултат на осъществения
анализ, че един от основните аспекти на правното регулиране на
публично-властните отношения е, че понастоящем Украйна изпитва може
би най-големите проблеми именно в тази сфера. Сега политическото
непостоянство, както и нестабилността в уредбата на системата на
публично-властните отношения е основната причина, която дестабилизира
всички други социални отношения. Най-отчетливо това се проявява в
сферата на икономическите и международните отношения.
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Актуалността на разглежданите проблеми в дисертационния труда
се подчертава и от налагащите се усъвършенствания в юридическата
регламентация на взаимодействието между трите проявни форми на
държавната власт – законодателната, изпълнителната и съдебната. Г-н
Бабенко

аргументирано

разкрива

обективната

необходимост

за

усъвършенстване на съществуващия модел на правното регулиране, и
преди всичко на публично-властните отношения. В действителност, става
дума

за

това,

за

да

се

предложи

такава

научно

обоснована,

непротиворечаща правна основа за организация и взаимодействие на
субектите на публично-властните отношения, която би стабилизирала
политическия живот на обществото и би гарантирала устойчиво
държавно развитие на Украйна.
Става въпрос за промени на нормативната регламентация de
lega lata на взаимодействието между държавните органи и институциите
на гражданското общество като равностойни участници в публичновластните отношения. Именно на този проблем се акцентува в
представената дисертация.
Представеният

дисертационен

труд

има

практическа

насоченост. В него се формулират редица конкретни предложения за
усъвършенстване

на

правното

регулиране

на

публично-властните

отношения. Със своята прецизна правно техническа формулировка те са в
синхрон с изискванията за точност, ясност, разбираемост, навременност и
оптимална езикова икономия и могат да се използват пряко в
изработването

на

проекти

за

нови

законови

и

нормативни

административни актове, както и при обосновани промени в действащи
актове.
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Заедно с това, те неминуемо ще бъдат използвани и при понататъшните изследвания на правната рамка на публично-властните
отношения. Те ще бъдат добра теоретико-практическа основа за
проучвания на еволюцията на обществените процеси в Украйна и
изграждането на демократична, правова и социална държава, обявяваща и
гарантираща общочовешките ценности : свобода, мир, хуманизъм,
равенство, справедлривост и търпимост.
Резултатите, изведени от дисертационния труд ще бъдат реално
приложим при създаването на нови или усъвършенствани учебни курсове,
развиващи

се

със

съвременните

дидактически

принципи

и

индивидуализиращи се с модерните учебни лекционни и извън лекционни
методи.

Аналитична характеристика на дисертационния труд
Във Въведението на дисертационния труд е стегнато изложена
актуалността на темата на дисертацията, определя се нейната връзка с
формулираните научни хоризонти в национален план, целите и задачите,
обектът и предметът, методите на изследването, научната новост и
практическата

стойност

на

получените

резултати.

Сполучливото

очертаване на тези цели се явява база на по-нататъшните значими
изследвания.
Глава Първа озаглавена „Теоретико-методологични основи на
правното регулиране на публично-властните отношения” се явява основа
за

разкриването на

същностната характеристика

на изучаваните

обществени отношения. Тя е композирана в три подраздела, посветени на
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изследването на същността и юридическите белези на публичновластните отношения и функциите на правната уредба на посомените
отношения.

Удачно

са определени теоретичните и методологичните

основи на изследването на правното регулиране на публично-властните
отношения, характеризирани са функциите на правното регулиране на
публично-властните отношения и тяхната роля в развитието на
съвременната държава и общество.
В първия подраздел се доказва, че в съвременните условия на
правното

развитие

на

правото

се

потвърждава

значителното

преосмисляне на ролята на процеси на правното регулиране и неговото
съдържание. Основателно се отбелязва, че в съвременната украинска и
чужда теория на държавата и правото е събран големият по обем
материал, позволяващ да се формира цялостна представа за степента и
дълбочината на разработката както на общи, така и на специфични
проблеми на правното регулиране. Ако традиционно проблематиката на
правното регулиране се е свеждала до анализа на степента на яснота при
определяне на статуса на субектите на публично-правните отношения, то
сега в теорията на държавата и правото тя се разглежда още и като
проблем на взаимодействие между държавата и гражданското общество.
Това се дължи на естеството на властните отношения, които възникват не
само в сферата, където държавата действа еднолично, и където тя излиза
като единствен субект на властното въздействие, но и в гражданското
общество, чрез гарантираните от правото механизми има възможност да
се приобщи към процесите на формиране на политическата власт,
определението на нейните основни цели и приоритети, както и към
нейното реализиране. Този елемент на взаимодействието между
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държавата и обществото вече е заложен в самата идея за една
демократична държава, чиято задача е не само управлението на
обществените отношения, а преди всичко, решаването посредством
правни средства на обективно съществуващите социални проблеми.
Кандидатът аргументирано отбелязва, че публично-властните
отношения като предмет на правното регулиране са от изключително
значение за развитието на Украинската държава и обществото Това се
обяснява и от факта, че в нормативната

лексика и юридическата

доктрина често се използват такива термини като „икономическа
политика”, „социална политика”, „екологична политика” и др. По този
начин, изследването на публично-властните отношения, както и на
основите на спецификата на тяхното правно регулиране е не само една
важна задача на съвременната теория на държавата и правото, но също
така притежава повишена обществена актуалност за Украйна. Известно
е, че е налице обективната необходимост от реформиране на политикоправните институции, което се реализира най-вече чрез създаването на
модерна правна уредба, отговаря на изискванията на Европейския съюз и
НАТО. Този подход, който препоръчва

кандидатът е импониращ на

Споразумението за асоцииране, влязло в сила на 1 септември 2017 г., като
основното средство за сближаване на Украйна и ЕС. Именно и чрез
новото правно регулиране на публично-властните отношения, ще се
реализират по-тесни политически връзки, по-силни икономически
отношения и зачитане на общите ценности. По-ефективната правна рамка
ще има за резултат и реализирането на икономическата част на този
документ - задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия
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(DCFTA), предлагаща рамка за модернизиране на икономиката и
търговските отношения на Украйна.
Глава втора, наименувана Система на правното регулиране на
публично-властните отношения: проблеми на развитието, в логическа
последователност, в своите четири подраздела анализира съвременната
структура на правната уредба на публично-правните отношения. Предмет
на

изследване

са

факторите

на

политическо

влияние

върху

функционирането на системата на правното регулиране на публичновластните отношения, разкрива се диалектиката на взаимовръзката на
държавно-политическия режим, ясно и прецизно се извеждат способите
за осигуряване на стабилност на системата на правното регулиране на
публично-властните отношения. Приносен момент е установяване на
корелации между процеса на правното регулиране и развитието на
публично-властните отношения, на които влияят редица социални
фактори.
Предмет на изследване в глава. трета е законодателство на Украйна
и правни институции в регулиране на публично-властните отношения в
съвременната Украйна. Изследванията и изводите в нея са с осолена
практическа значимост за развитието на юридическата регулация в
съвременните условия на тази страна. Това е особено очевидно в
условията, когато държавата действа като регулаторен субект, прилагайки
държавната икономическа политика или държавната социална политика.
Кандидатът аргументирано достига до извода, че принципът на
върховенството на закона е базовият фактор, който допринася за
постигането на обществено-политически консенсус в процеса на
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правното регулиране на публично-властните отношения. Това се дължи
на факта, че на нивото на юридическото дефиниране на основите на
обществения ред и правното регулиране на публично-властните
отношения се съдържат определените принципи, които определят
посоката на преодоляване на конфликтни ситуации в областта на
публично-властните отношения. Тези принципи трябва да бъдат
признати от цялото общество, неговите членове и от субекти на
публично-властните отношения. По този начин, благодарение на
принципа на върховенството на закона, като един от базовите
принципи на правните основи на обществената система, се установява
своеобразната граница, както за развитие на обществено-политически
конфликти, така и за тяхното възможно политическо решение.
Следователно независимо от конкретните политически интереси,
каквито и да е политически или идеологически установки, на „изхода”
на процеса на политическа борба не трябва да се появяват решенията,
които би унищожали основите на народния суверенитет, приоритета на
правата и свободите на човека и гражданина, би разрушавали
демократизма на обществено-политическо развитие, политически
плурализъм и т.н.
В последната глава четвърта се разглежда усъвършенстването на
правното регулиране на публично-властните отношения в съвременна
Украйна: теоретични и практически аспекти.
Обосновано в дисертационния труд се достига до заключението,
че политико-правната реформа е важен юридически механизъм

за

създаване на резултатна нормативна рамка за публично-властните
отношения в страната. За по-цялостното изследване на изучаваната
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предметна

материя

т-н

Бабенко

сполучливо

е

формулирал

перспективите на правна модернизация на основите на взаимодействие
на органите на държавната власт.
Кандидатът

е

представил

автореферат,

който

отразява

постигнатите резултати в изследването. Той би спечелил, ако е
редактиран от български юрист. Употребата на редица термини са
неразбираеми и несъществуващи в правната лексика у нас. Трудно се
приемат изречения, изписани на 15 реда.
На фона на моята изцяло положителна оценка за научната
продукция и дейността на дисертанта, бих желал да направя някои
забележки, които не са свързани със съдържателната страна на
представения дисертационен труд.
В автореферата, както в дисертационния труд, широко се
отразява апробацията на резултатите от дисертацията в катедра
„Държавно-правни

изследвания”

на

Юридическия

факултет

на

Националния университет „Осторожска академия”. Това е напълно
излишно,

правно

ирелевантно

и

неотносимо

към

настоящото

производство, развиващо се по глава втора „Придобиване на
образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор
на науките” от Закона за развитието на академичния състав в Република
България (чл.4 – чл. 15).
Погрешно е и означението в заглавието, където се говори за
образователна и научна степен, каквато е „доктор”, а не за научна
степен, каквато е защитаваната – „доктор на науките”. Следва да се
заличат и шифрите, които са отменени отдавна.
11

Дисертацията

има

заглавие

регулирование публично-властных

на

руски

език

„Правовое

отношений: теория и практика”.

Считам, че преводът на български език е неудачен. Даже да се приеме
словосъчетанието „публично-властных отношений”, то би трябвало да
се преведе на български език „публично-властнически отношения”, а не
„публично-властни”. Такова е и становището на Института по
български език на БАН.
Налице са и нормативно изискваните публикации в юридически
издания във връзка с изследваната материя в дисертационния труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд на г-н Константин Анатолиевич Бабенко е
посветен на актуален и значим за правната теория и практика
проблем. Налице са достатъчно убедителни доказателства за научноприложни резултати с характер на научни приноси.
Във връзка с посоченото до тук, дисертационният труд следва да
се оцени като едно навременно и задълбочено изследване на
съществена юридическа материя.
Обсъжданият

научен

труд

показва

категорично,

че

г-н

Константин Бабенко, притежава задълбочени теоретични знания в
областта на публичноправните науки. Това особено силно проличава в
общата теория на държавата, конституционното право, теорията на
управлението и административното право

12

Проучванията
аргументирането

на

в

труда,

извеждането

поддържаните

на

становища,

научни

изводи,

изразяването

на

критично отношение по дадени въпроси и др. ясно показват, че
кандидатът

притежава

способност

за

самостоятелни

научни

изследвания.
Изхождайки от гореизложеното, считам, че представеният
дисертационен труд отговаря напълно на изискванията на чл. чл.
35 – 38 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България. Ето защо убедено предлагам на уважаемото научно жури
да присъди на Константин Анатолиевич Бабенко научната степен
„Доктор на юридическите науки”.

26.01.2018

РЕЦЕНЗЕНТ :
(проф. д-р Александър Воденичаров)

13

14

