
 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Манол Станин, 

преподавател в Правно-историческия факултет на  

ЮЗУ „Нефит Рилски” – Благоевград, 

   

член на научното жури за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 

3.6 Право (Теория на държавата и правото. Политически и правни учения) 

на Симеон Ефтимов Гройсман, 

докторант към катедра „ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И 

ПРАВОТО“ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

за ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на тема: 

„МОРАЛ И ЮРИДИЧЕСКА ВАЛИДНОСТ 

 СПОРЕД СЪВРЕМЕННИЯ ПРАВЕН ПОЗИТИВИЗЪМ” 

 

Дисертационният труд е в обем от 292 страници и съдържа увод, три 

глави, заключение и използвана литература, налична е и декларация за 

оригиналност. Във връзка със защитата са посочени седем публикации, 

относими към темата на дисертационния труд  

В съдържанието на дисертационния труд авторът поставя редица 

актуални и дискусионни по своя характер въпроси, обусловени от 

актуалността на  предмета на научното изследване. 

Актуалността на темата се обосновава не само с релацията право-

морал, но и от наличието на променливи и константи в морала, 

включително и от изкушението да съществува „официален морал”. Това са 

част от факторите, които предполагат ефекта на перманентна актуалност 



на посочената от дисертанта релация морал - юридическа валидност - 

правен позитивизъм.  

Глава първа „Основни използвани понятия“ е с предназначението да 

представи работните понятия, които да бъдат базови за изследването. 

Удачно е решението на дисертанта в началото на дисертационния труд да 

пристъпи към формулирането на определения и въвеждането на понятия, 

предназначени да формират основа за изследване и анализ на коректно 

формулирания предмет на изследване – юридическата валидност, 

разгледана от правния позитивизъм, в контекста на идеята за нейната 

(не)обусловеност от определени морални условия. 

Въпреки рисковете от формулирането на определения, 

необходимостта от пълно и всестранно изследване предполага очертаване 

на работни понятия, тъй като по традиция за едно и също понятие 

юристите споделят различни дефиниции за приоритетни. Използваните 

основни за дисертацията понятия са разгледани в определена 

последователност, доближаваща се до последователността на 

компонентите в заглавието на дисертационния труд. Една промяна в това 

авторово решение би повлияла положително. Поставянето на първо място 

на материята, относима към правния позитивизъм, ще създаде 

необходимата среда за последващото представяне и анализиране на 

основните за дисертацията понятия,  

Съдържанието на глава втора „Моралът и юридическата валидност: 

основни позитивистки дебати относно валидността на правната система и 

на отделната правна норма“ е в синхрон с нейното словесно обозначение. 

Явява се логично продължение на глава първа и е систематично правилно 

позиционирана в структурата на дисертацията. Изследват се условията за 

валидност на правната система, включително и валидността на отделна 

правна норма.  



Глава трета е озаглавена „Моралът, дискреционната власт и 

решаването на „сложните дела“”, като в съдържанието й се разкриват 

хипотезите, при наличието на които морала оказва въздействие върху 

процеса на правоприлагане, придобивайки характеристиката на фактор, 

определящ съдържанието на приложими правила, продукт на осъществена 

дискреционна власт от компетентни субекти. На тази принципна 

постановка е присъща висока степен на сложност. В резултат на нейния 

анализ, дисертантът предлага решения, свързани с необходимостта от 

точното определяне на границите на дискреционната власт. 

В заключението се подчертава значимостта на морала за постигането 

на юридическа валидност и се представят основните акценти в научното 

изследване. 

Дисертационният труд „Морал и юридическа валидност според 

съвременния правен позтивизъм” съдържа коректно посочени приносни 

моменти, които могат да бъдат общотеоретична основа за последващи 

разработки.  

Като резултат от извършените анализи, в дисертацията логично са 

изложени изводи, обогатяващи правната теория. Методите и подходите, 

предпочетени от дисертанта и приложени при разработването на 

дисертацията, показват стремеж към разкриване в максимална степен 

същността на посочения предмет на научното изследване. Това, от своя 

страна, обосновава полезността му както за експертите, така и за 

студентите, изучаващи учебни дисциплини, в които се обособяват въпроси 

от предмета на изследване на настоящия дисертационен труд. 

Изследването заслужава висока оценка, въз основа на посочените 

вече съображения. Все пак, си позволявам да споделя, че в работата би 

могло да се намери систематично място за анализ на връзката на морала с 

правно съзнание, правна принуда, свобода, естествени права и др. 



метаюридически явления. Също така, не става ясно, въпреки пояснението в 

автореферата на стр. 9, защо структурата на някои от параграфите се 

състои само от точки, а на други - само от букви. 

Изложените в становището критични бележки не омаловажават  

положителната оценка на научно-изследователската работа на докторанта 

Симеон Ефтимов Гройсман. Обосновава се извод, че в дисертацията са 

постигнати определени научни резултати, които показват умения за 

извършване на самостоятелни научни изследвания и защита на собствени 

тези. 

Представеният за становище дисертационен труд на тема: „МОРАЛ 

И ЮРИДИЧЕСКА ВАЛИДНОСТ СПОРЕД СЪВРЕМЕННИЯ ПРАВЕН 

ПОЗИТИВИЗЪМ“, с автор Симеон Ефтимов Гройсман, отговаря 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Р България и 

на Правилника за неговото прилагане, на основание на което ще гласувам 

положително за придобиването на научната и образователна степен 

„доктор“ от Симеон Ефтимов Гройсман. 

 

 

11.07.2016 г. 

                                                        

                          Доц. д-р Манол Станин: 

 


