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Рецензия 

на дисертационния труд на Симеон Гройсман на тема „Морал и юридическа 

валидност според съвременния правен позитивизъм” за придобиването на научната 

и образователна степен „доктор” по професионално направление 3.6 Право (Теория на 

държавата и правото. Политически и правни учения) 

от проф. д-р Тенчо Колев 

 

Дисертантът Симеон Гройсман е роден на 9.10.1987 г. в гр. Добрич. Става магистър 

по „Право” в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски” през 2011 г. От есента на 2012 г. е 

асистент по Обща теория на правото в същия факултет и води семинарни занятия по 

едноименната дисциплина. Адвокат в Софийска адвокатска колегия. Зачислен е като 

докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по Теория и история на 

държавата и правото в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски” след разглеждане на представен 

проект за дисертация през 2015 г.  През март 2016 г. е отчислен с право на защита след 

успешно вътрешно разглеждане на тук рецензираната дисертация. 

Разглежданата работа е посветена на ключов за правната теория и философия 

проблем, чиято актуалност е постоянна. Развивайки своето изследване авторът е отчел 

съвременното ниво на българската литература, третираща повдигнатите въпроси, като 

се е постарал да даде широка панорама на трактовките на отношението право – морал, 

застъпвани от различни водещи чуждестранни автори. Демонстрирана е способност за 

плодтворно самостоятелно научно мисленe, като са дадени редица ценни за правната 

ни наука предложения.  

Настоящата рецензия представям на основание назначаването ми за член на 

научното жури с Ректорска заповед РД № 38-334/20.05.2016 г. В изложението си ще се 

спра на основните моменти в представения дисертационен труд, като в заключение ще 

му дам и цялостна оценка с оглед изискванията за придобиването на образователната и 

научна степен „доктор”, закрепени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и 



2 
 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

(ПУРПНСЗАДСУ). 

I. Структура на представения труд. 

Научната работа има обем от 292 страници, цялостна структура и завършен вид. 

Дисертантът излага темата в Увод, Първа глава под заглавие „Основни използвани 

понятия”, Втора глава, наречена „Моралът и юридическата валидност: основни 

позитивистки дебати относно валидността на правната система и на отделната правна 

норма”, Трета глава – „Моралът, дискреционната власт и решаването на сложните 

дела”, заключение и библиография от 262 заглавия (учебници, монографии, научни 

статии и справочна литература) на български, руски, английски, немски и италиански 

език. Според изричното изискване ППЗРАСРБ е добавена декларация за оригиналност 

на изследването. 

Авторът въвежда своя система структириране на текста, чрез разделянето му в 

глави, раздели и параграфи (§.), както и редовните вътрешни позовавания и 

препращания. Представеният текст е обърнат към читателя и цели да му изложи 

авторовите разбирания в ясен и подреден вид. Дисертантът добре използва научния 

стил на изразяване, отлично познава юридическата терминология, като често успява да 

разнообрази своя изказ, за да предотврати сблъсъка на читателя с един твърде сух 

теоретичен текст. 

II. Основни моменти в съдържанието на дисертацията.  

 

Представеният труд следва класическите подходи за съставяне дисертационно 

съчинение, като неговият автор първо излага понятийните си основи, на следващо 

място представя разбиранията си по основните проблеми на изследването, 

едновременно с това дискутирайки с изложените основни тези в доктрината. 

Последните биват обобщавани пред читателя, преди да се пристъпи към тяхната 

критика. По този начин С. Гройсман успява да му представи голям брой важни 

съчинения по теория и философия на правото, като цитирания му са точни и 

добросъвестни. 

1. Актуалността на разглежданата тема за правото и морала е обоснована в Увода 

на съчинението чрез поставянето на проблема в контекста на дебатите между 
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естественото право и правния позитивизъм. Представени са задачите на изследването и 

използваните в него методи. 

2. В първата глава на разглеждания труд са представени основните понятия, 

необходими, според автора, за осветляването на значението на морала за валидността 

на правото. Като изходни теоретични положения са предложени гледищата на 

дисертанта относно фундаментални проблеми на правната теория като тези за 

понятието за правото, понятието за юридическа валидност, структурата на правната 

система. За пръв път у нас е обосновано използването на т. нар. „твърдения на правото” 

като средство за обяснение на важността на проблемите на морала и справедливостта за 

функционирането на правната система. Това положение намира своето цялостно 

приложение в хода на по-нататъшните разсъждения на автора, който успява да покаже, 

че изследването на ценностите има място и при една позитивистка методология на 

изследване. 

Задълбочено е анализиран философският произход на правния позитивизъм, 

историческото развитие на направлението и характеристиката му като съвременна 

правна школа. Авторът предприема едно рядко за дисертациите по правни науки 

изследване на широк кръг от философски учения, релевантни за разглежданата от него 

тема. Проследено е развитието на правния позитивизъм, като корените му са потърсени 

във философията на Д. Хюм, О. Конт и Дж. С. Мил, анализирани са паралелите между 

ученията на Харт и Келзен с неопозитивизма на XX. век (Шлик, Витгенщайн, Ръсел, 

Карнап, Вайсман). На различни места в работата са използвани философски положения 

на Платон, Кант, Б. Ръсел и Хабермас. 

Авторът дава дефиниция на юридическия позитивизъм като правно учение, 

използващо методологията на философския позитивизъм, изследващо правото като 

функция на определени социални явления и издигащо теза за разделянето на морала и 

правото. На следващо място, уместно е предприет анализ на понятията „морал” и 

„справедливост” от позицията, че тяхното разглеждане е нужна база за провежданото 

общотеоретично изследване. Моралът е дефиниран като явление с три различни 

измерения – психологическо, социално-колективно и идеологическо, а 

справедливостта като основна ценност на баланс между всички останали изисквания 

на морала.  
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На различни места в структурата на изложението е намерено място за широк 

историко-сравнителен обзор на научната литература по разглежданата 

проблематика. Предмет на критично разглеждане са мненията по темата, срещани у 

български правни философи като Цеко Торбов и Михаил Поповилиев; възгледите, 

господствали през социалистическата епоха у нас и в съветската наука; 

цивилистическата ни правна мисъл, както и становищата на множество съвременни 

автори, разглеждащи проблемите на отношението между правото и морала и въобще 

въпросите на теорията и философията на правото (Р. Ташев, Д. Вълчев, Г. Бойчев, Дим. 

Радев, Мих. Михайлова, Ст. Йотов, В. Петев, В. Бузов). 

3. Втората глава на съчинението е посветена на разглеждането на дебата относно 

юридическата валидност от Келзен насам. Заедно с творчеството на автора на „Чистото 

учение на правото” и това на Х. Харт са анализирани и разбиранията на ключови за 

съвременната правна наука учени като Р. Дуоркин, Дж. Раз, Р. Алекси, Дж. Колман, Ск. 

Шапиро, А. Мармор, К. Хима, Бр. Бикс и Бр. Лейтър. 

Докторантът ни въвежда в основния дебат, представяйки базовото за всяко подобно 

изследване сравнително разглеждане на теориите за строежа и валидността на правото 

у Келзен с неговата Основна норма и Харт с Правилото за разпознаване (Раздел IX). 

С използването на въведената база от понятия по-нататък се поставя въпросът за това, 

на какви морални изисквания трябва да отговаря една правна система, за да бъде 

валидна (Раздел X.). За да се даде отговор са разгледани социологическите 

характеристики, които според позитивисти като Келзен, Харт и Раз са решителни 

за съществуването на правната система. На тях са противопоставени мненията на 

свързани с естественоправното направление автори като Радбрух, Алекси, Финис и 

Фулър, които свързват съществуването на правната система с изпълнението на 

определени морални изисквания.  

Ако обобщим за целите на настоящото изложение, идеята, която С. Гройсман 

защитава е тази, че моралните основания на правната система имат своите конкретни 

социологически измерения. Нейното съществуване е въпрос на политически консенсус 

в съответната правна общност, а за да е той налице, правото не трябва да влиза в остри 

противоречия с моралните убеждения на своите адресати. Тази позиция е обогатена с 

анализ върху моралните аспекти на дискусията за правовата държава. Теориите на 

Дж. Финис и Л. Фулър са разгледани във връзка с материалните и формалните 
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характеристики на правовата държава, разглеждани в нашата доктрина. В 

заключението авторът дава своите основания за предпочитането на демократичния 

правен ред като една от възможните политически и правни идеологии, за която е 

свойствен собствен подход към отношението между морала и правото. 

В единайсетия раздел на представяната работа авторът отделя внимание на слабо 

разглеждания у нас, но ключов в международен план, дебат от втората половина на XX. 

век, който има място между самите правни позитивисти. Предмет на подробен анализ 

става антипозитивистката критика на Харт, която Р. Дуоркин прави в съчиненията си 

„Да се отнасяме към правата сериозно” и „Империята на правото”. В противовес, както 

ни показва дисертантът, се образуват две течения в позитивизма: на т. нар. 

„инклузивизъм” (Харт, Колман и др.) и  на близкия до Келзенови идеи „ексклузивизъм” 

(Дж. Раз и Ск. Шапиро). 

С. Гройсман практически пръв сред представителите на правната ни наука 

анализира задълбочено дебата между „инклузивисти” и „позитивисти”, като дава своя 

критичен поглед и към двете течения и предлага собствени аргументи за силните и 

слабите страни на техните тези. 

4. Трета глава. В заключителната част на Втората глава на изследването авторът 

формулира извода, че инклузивният и екслузивният позитивизъм не могат да дадат 

едно изцяло приемливо обяснение на влиянието на морала върху съображенията, 

използвани при постановяването на съдебните решения. Като алтернатива е предприет 

опит да се даде собствено обяснение чрез използването на теорията на 

юридическата дискреция и отчитането на особеностите на така наречените „сложни 

дела” (hard cases).  

За целта става необходим обзор относно понятията в основата на предлагания 

модел, а именно юридическата дискреция, тълкуването и интерпретацията в правото, 

природата на правните принципи. Авторът се солидаризира с идеята, че правните 

принципи са валидни нормативни стандарти за поведение, които се характеризират с 

висока степен на абстрактност. Това според него означава, че правните принципи не 

могат да се прилагат, без да бъдат разбрани в съответния политико-идеологически 

контекст, характеризиращ правната система на обществото. Следователно именно 

прилагането на правните принципи прави възможно привличането на морални 
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съображения в правоприлагането. Тази теза е изложена въз основа на разбирането на Х. 

Харт за „полусянката” като онази сфера на правната хипотеза, в която е спорно, дали 

юридическите факти попадат (дали нормата се отнася до тях или не). Основни за 

разрешаването на този проблем стават разсъжденията от позицията, „какво считаме, че 

трябва да е правото”, които за Харт представляват в крайна сметка морални идеи. 

5. Изводи от изследването. 

В заключителните части на дисертацията са обобщени позициите на автора 

относно значението на морала за различните „нива” на юридическата валидност. 

На първо място, определени социологически значими от гледна точка на 

адресатите на правото моралните качества на юридическото съдържание трябва 

да са налице, за да е валидна една правна система. 

Що се отнася до отделната правна норма, нейната валидност се определя от 

съответствието й с по-висшестояща в правната система норма, като е възможно 

органи да бъдат оправомощени да следят и за съдържателното съответствие между 

висшите, закрепващи определени ценности правни норми и по-нисшестоящите такива. 

В този случай, според С. Гройсман не можем да говорим за морален критерий за 

юридическа валидност, както това предлага правния инклузивизъм.  

Моралът обаче настойчиво проявява своето влияние върху правната система, 

въздействайки на правотворчеството и определяйки съдържанието на правните 

принципи, които имат своята валидност с оглед на позоваването на тях от страна 

на съответен правотворчески или правоприлагащ орган. 

Едно от основните послания на автора, което бива настоятелно и убедително 

аргументирано пред читателя, гласи, че морални по същността си стандарти 

определят, как правоприлагащите използват правните принципи, когато решават 

правните спорове и особено „сложните дела”, създавайки в крайна сметка валидни 

индивидуални правни предписания. 

III. Публикации по темата. 

Дисертантът е представил седем публикации по темата на рецензирания труд, както 

следва: 
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1. Етичните кодекси като източници на правото: общотеоретичен поглед към правната 

регулация чрез морални понятия, публикувана на 20.03.2016 г. в Професионалния правен сайт 

ChallengingTheLaw, ISSN 1314-7854, достъпна Онлайн, URL = 

http://challengingthelaw.com/pilosofia/etichnite-kodeksi/. Текстът обобщава изводите на доклад, изнесен на 

Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните 

регулации", гр. София, 11.12.2015 г. 

2. Относно понятието правен формализъм, Ius Romanum, № 2/2015 (Iurisdictio), ISSN 2367-7007, 

достъпна Онлайн, URL =  

http://iusromanum.eu/documents/985691/1601897/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0

%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%281%29.pdf/4b96fd36-997d-485f-a744-5ab6834c5eb4. 

3. Понятието „добри нрави“ и въпросът за идентифицирането на защитавания от правото 

морал  – В: Theo Noster: Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, 

344-366. 

4. Правото и моралните (ни) права – статия, предадена за печат в подготвения сборник в памет 

на проф. д-р Р. Ташев, който предстои да бъде отпечатан от Университетското издателство „Св. Климент 

Охридски“ през 2016 г. 

5. Соотношение права и морали в эпоху моральных перемен. Взгляд с позитивистких позиций – В: 

Актуальные проблемы современных общественных наук: глобальные вызовы и приоритеты развития : 

материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых / отв. ред. А. Р. Даутова. – Уфа: БАГСУ, 

2015, 50-58. 

6. Съвременният правен позитивизъм, представен чрез основните си тези, Научни изследвания на 

Съюза на учените в България – Пловдив, серия Б – Естествени и хуманитарни науки, т. XVII, Пловдив, 

2015, 214-217. 

7. Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: aнализ чрез историята на 

идеите, Съвременно право, 2015, № 3, 53-71.  

 

Изброените заглавия показват научна активност и настойчиво желание за 

подробното разработване на изследваните проболеми. Заслужава си да отбележим, че 

те са съставени в съответствие с високия стандарт на научно писане, демонстриран от 

самата дисертация. Съдържанието на така защитените в научния печат авторови 

позиции като цяло е изложено в самата дисертация, поради което отделните статии не 

се нуждаят от отделен коментар. 

IV. Приносни моменти в дисертационния труд. 

Цялостното положително впечатление от високото ниво на представената 

дисертация се затвърждава при анализа на приносните за правната ни наука положения, 

които са обосновани в труда на С. Гройсман: 

1. Авторът е разгледал цялостно състояниянието на съвременната 

позитивисткоправна мисъл, като е предложил свое аргументирано становище 

относно нейните силни и слаби черти. Предложеният анализ е полезен, както със 

своите изводи относно перспективите за развитието на позитивистката правна теория, 

http://challengingthelaw.com/pilosofia/etichnite-kodeksi/
http://iusromanum.eu/documents/985691/1601897/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%281%29.pdf/4b96fd36-997d-485f-a744-5ab6834c5eb4
http://iusromanum.eu/documents/985691/1601897/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%281%29.pdf/4b96fd36-997d-485f-a744-5ab6834c5eb4
http://iusromanum.eu/documents/985691/1601897/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%281%29.pdf/4b96fd36-997d-485f-a744-5ab6834c5eb4


8 
 

така и с подробните наблюдения относно философския произход и научната история на 

разглежданото направление в доктрината. 

2. Дисертантът прави няколко ценни научни предложения, а именно: 

2.1. Идеята, че прилагането на правните принципи е свързано с използването на 

морала от съдилищата, а създаването на самите правни принципи е свързано с 

културния процес по развитието на моралните представи в обществото. 

2.2. Възприемането на концепцията за „твърденията на правото”, която отразява 

типичните нагласи на правоприложителите, че на правото следва да се подчиняваме, но 

от друга страна, според всички правните адресати то трябва да е справедливо. По този 

начин става възможно по-дълбокото разглеждане на отношението право – морал, което 

е било, а и сега бива подценявано от някои представители, както на доктрината, така и 

на практиката. 

2.3. Важно и според мен правилно е предложението на автора въпросът за 

съотношението на правото и морала да бъде разрешаван чрез анализа на юридическата 

дискреция, за да бъде преодолян дългогодишния спор между представителите на 

инклузивизма и ексклузивизма, разглеждащи проблема на плоскостта на юридическата 

валидност. 

Представените (т. 2.1.-2.3.) научни предложения са обосновани в контекста на 

международни научни дискусии и представят пред българската теоретична общност 

някои чуждестранни концепции, които досега не са били предмет на анализ в нашата 

наука или са разглеждани само мимоходом. Въпреки това авторът защитава собствена 

гледна точка по разглежданите въпроси, като не просто се позовава на научни 

авторитети, а търси собствени аргументи и оригинални разсъждения. 

3. Представеният труд последователно въвежда, всички необходими за основната 

линия на изследване понятия, като по този начин обогатява гледните точки в нашата 

теория по редица основни въпроси като понятието за правото, критериите за валидност 

в правото, съотношението между валидността на отделната норма и на правната 

система в цялост, характеристиката на правните принципи, правоприлагането по т. нар. 

„сложни дела”. По този начин е демонстрирана нагласа за самостоятелно мислене и 

създаване на завършени научни конструкции. 
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V. Препоръки към дисертационния труд. 

Като научен консултант на дисертанта наблюдавах отблизо неговата работа върху 

представения труд. В този период вече съм имал възможност да му давам своите съвети 

за подобряването на дисертацията. Поради тази причина тук мога само да му 

препоръчам рецензираното изследване да бъде публикувано, за да може цялата ни 

научна общност да се запознае с постигнатите от него значими резултати. 

VI. Заключение.  

Предложеното дисертационно изследване има високо научно ниво, в пълна степен 

притежава присвояваните му от автора приносни моменти и и има своята научна 

ценност. В него е дадена широка панорама на съвременния правно-философски дебат, 

предложено е осъвременяване на подхода  на българската Обща теория към моралните 

явления, подробно е анализирано отношението право – морал, както и правният 

позитивизъм и перспективите за по-нататъшното му използване му в юридическата 

наука. 

Уважаеми членове на научното жури, 

Като имам предвид актуалността на темата, разработването ѝ в контекста на 

световните достижения на правната теория и демонстрираното отлично познаване 

на разглежданите въпроси и умение за аргументиране на оригинална позиция по 

тях, убедено препоръчвам на уважаемото жури да присъди на Симеон Ефимов 

Гройсман образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.6 Право (Теория и история на държавата и правото. Политически и 

правни учения). 

 

София,     Проф. д-р Тенчо Колев: 

05.07.2016 г.      


