
Рецензия 

от проф.д-р ю.н. Георги Иванов Бойчев 

на дисертационния труд на Симеон Ефимов Гройсман, за даване на 

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6 

Право - Теория на държавата и правото, Политически и правни учения с научен 

консултант проф.д-р Тенчо Колев на тема: Морал и юридическа валидност според 

съвременния правен позитивизъм. 

 

 Докторанта Симеон Гройсман е асистент по Обща теория на правото към 

катедрата по Теория и история на държавата и правото на ЮФ на СУ „Св. Кл. 

Охридски“. Зачислен е на свободна докторантура към същата катедра. 

 Актуалността на темата се изразява в това, че се разглежда един 

класически въпрос в последното му развитие, а именно моралът според 

съвременния правен позитивизъм. 

 Другата страна на актуалността на темата се изразява в новия аспект, в 

който се изследва горепосочения проблем, а именно от гледна точка на 

юридическата валидност. 

 Заглавието на дисертацията показва, че темата се отнася към предмета на 

науката История на правните учения. Обстоятелството, че централен критерий в 

темата за морала и позитивизма е философския въпрос за валидността показва, че 

в случая се прилага една различна от позитивизма проблема, която измества 

посоката към позитивистки критерии. Това дава възможност работата в цялост да 

има приносет характер. Тази нова метология създава възможности за по-

широкото и използване при решаването на всеки от въпросите включени в 

разработката. 

 Тук оценявам приноса и на катердата по Теория и история на държавата и 

правото, която е одобрила такъв аспект на дисертационната тема. Към това трябва 

да се добави и необходимостта към критериите да се включи и легитимността на 

правото – критерий извън позитивизма. 

 Принос на автора е критиката, която той осъществява на „инклузивния 

позитивизъм“. Така дисертанта се включва в провеждащия се дебат не само с 

неговото описание, но и със свои приноси в него. Тук дисертанта е в състояние на 

основата на критерия валидност да разшири критиката си на нова основа и от там 

с нови аргументи.  

 Новото е, че той отхвърля  „инклузивния позитивизъм“ с различни доводи 

от осъществената до сега критика към него. Това осмисля разработката на темата 

на дисертанта. 



 Друг принос на автора се отнася до критиката на „ексклузивния 

позитивизъм“. Тук дисертанта отправя критика относно тезата, че моралният 

критерий трябва да бъде допълнителен и резервен.  

 Като прибавим и критиката на дисертанта към Дуоркин става ясно, че 

основни насоки на неговите приноси са критичното отношение към изследвания 

дебат. Това е напълно оправдано, тъй като произтича от характера на тематиката. 

Другата група от приноси се отнася до разглеждането на отношението морал и 

право в правоприложната дейност.  

Тук автора доказва значението на отношението морал и право не само за 

прецедентните правни системи, но и за континенталните правни системи. 

Абстрактното институционализиране в правото на моралната нормативна 

система, определя голямата роля на съда при нейното използване.  

 Освен това трябва да се има предвид, че във връзка с т.нар. „сложни дела“, 

в утвърдената континентална теория се разбират два вида дела: тези с „правна 

сложност“ и другите с „фактическа сложност“. 

 Съществуват и други приноси и приносни моменти, които няма да 

повтаряме тъй като дисертанта ги е посочил в автореферата си. В тази част на 

автореферата е желателно приносите и приносните моменти да се очертаят с по-

ясни и по-точни формулировки. 

 Всичко казано до тук свидетелства за способността на дисертанта за 

правнофилософско и общотеоретично мислене. Освен това посоченото показва 

възможностите му за критична оценка на съществуващи методологични подходи, 

учения, теории, становища и идеи. При това трябва да се има предвид, че те са 

плод на утвърдени имена в правнофилософската мисъл. 

 Също така оценките до тук доказват, уменията на докторанта за 

задълбочен анализ, оценка на съществуващи явления от правната действителност, 

включително и на съпоставка между техните характеристики.  

 Накрая всичко отбелязано до тук е гаранция за възножностите на автора за 

навлизане до край в детайлите на разглежданите проблеми, което от своя страна 

способства за изчерпване на стоящите цели пред научното изследване.  

Изразено най-общо заключението е, че автора  се е изградил до голяма 

степен като млад научен работник. Това означава, че той е постигнал целите и 

смисъла на дисертационните трудове. 

Разбира се дисертационния труд съдържа и някои недостатъци. 

Например, наблюдава се надценяване на отношението морал и право в 

сравнение с другите ценностни оценъчни явления, които определят качествата на 

правото, в това число и относно неговата валидност и легитимност. Дисертанта би 



могъл да използва този факт, произлизащ от авторите участващи в дебата, за да 

изрази свое мнение. Това би дало голям принос към критиката на класическия 

правен позитивизъм. Проблема е много по-дълбок и многостранен. Той се отнася 

до по-общия въпрос за отричане на отношението между цялата система от 

ценностни оценъчни явления и правото. Отношението морал и право е последица 

от този общ проблем.  

Това би дало възможност на автора да постави дебата на нова по-широка 

основа. По този начин дисертанта би издигнал дебата на ново ниво. Това би 

оправдало на още едно основание заниманията му с тази проблематика.  Шансът  

остава в бъдещата си работа по темата авторът да постави в дискусията този 

въпрос.  

Пробивът, който правят участниците в дебата, дисертанта би могъл да 

използва за да издигне дискусията на ново ниво. Това би оправдало и от тази 

гледна точка основанието за темата на дисертацията. По тази причина правният 

позитивизъм може много малко да добави към разработването на проблема морал 

и право. Той може главно да се присъедини в една или друга степен към казаното 

относно отношението морал и право. Актуален е по-общия въпрос, който 

посочихме, още повече, че той все повече е предмет на научни изследвания. 

Прави впечатление, че дисертанта  използва главно литература от автори, 

които публикуват на английски език. Известно е, че по темата има публикации и 

на други западни езици, които в една или друга степен, макар косвено засягат 

дискутиратине в дисертацията проблеми. В бъдещата си работа дисертанта най-

вероятно ще попълни тази празнота. 

Поставя се и еди по-особен въпрос, който автора оставя без коментар. Той 

разглежда Чистото учение за правото на Келзен като неразделна част от правният 

позитивизъм. Понеже има и други становища по този въпрос, трябва да се дадат 

аргументи в тази насока. 

В разработката липсват анализи на конкретни правни норми от 

законодателството институционализиращи морални норми и принципи. Във 

връзка с това липсват и тези за de lege ferenda. Това намалява практическата 

стойност на разработката.  

Дефиницията за морала е прекалено подробна и разнопосочна. Съгласно 

правилата на формалната логика би могло да се даде и кратко определение за 

морал.  

За пръв път в правната наука и социалната философия у нас сме разкрили 

качествените разлики между понятията подход и метод. Въпреки това по 

ненаучна традиция дисертанта смесва двете различни понятия. 

Този въпрос не е терминологичен. Той има основно и определящо значение 

за създаването на методологията на юриспруденцията като наука на първо място 



за подходите в научното познание и на второ място за методите в него. Правният 

позитивизъм не е научно направление, както го определя дисертанта, а е едно от 

общите методологични учения, което се включва в историята на правните учения, 

а със създаването на новата наука Методология на юриспруденцията той става 

част от нея, съответно с преодолените негови недостатъци. 

На много места автора използва като термин, вместо отношението „морал 

и право“, обратно „право и морал“. Въпросът не е терминологичен, той е 

методологичен. От гледна точка на философията на правото, какъвто е 

използвания подход в дисертацията, отношението е „морал и право“. Това 

означава участие на морала като едно от ценностните оценъчни явления във 

формирането на метаюридическите качества на правото. По тази причина 

въпросът се отнася към философското познание за правото. Изразът „право и 

морал“ има противоположно методологично значение, а именно как правото се 

отнася към морала, който въпрос се включва в предмета на етиката. 

Най-често ролята на правото се свежда до „регулиране“ или закрепване. 

Това е ограничаване на терминологията. Всъщност родовото понятие е 

институционализиране, а то се проявява в четири форми, а именно: регулиране, 

регламентиране, конституиране и установяване. Изразът „закрепване“ е ненаучен, 

тъй като има образен характер. Правото не „закрепва“, а институционализира по 

схемата „Институционализирана материя, институционализираща система и 

институционално явление“. Това е един от приносите на българската правна 

наука. 

Що се отнася до езика и стила смятам, че е необходима научна редакция. 

Необходима е по-голяма яснота и точност в изказа. В противен случай това 

изразява неяснота в мисълта. Създателите на определено учение автора определя 

с прилагателни. Това едва ли е най-сполучливия изказ – например 

„инклузивисти“, „хартиянска версия“ и др. 

В автореферата много често се използва израза „реферирания труд“, като 

че ли той не е на автора – това е излишно претенциозно и отежняващо текста. 

Накрая, особено важен недостатък е липсата на достатъчно 

философскоправни обобщения и философскоправни изводи. Подчертавам това, 

защото интерпретирания дебат предоставя именно такива възможности. Ето защо 

е необходимо в много по-голяма степен и на много повече места от направеното, 

дисертанта да направи опити за попълване на тази празнина. 

Тъй като се касае до дисертационен труд, който се смята не само за научна, 

но и за обазователна степен, смятам за особено важно не само да се посочат 

съществуващите слабости, но да се направят и препоръки за усъвършенстване и 

допълване на труда с възможности за още приноси в него. Един такъв проблем, 

който препоръчвам е използването на създадения в България в катедрата, на която 

дисертанта е член, институционален подход и хармоничната система от подходи и 



на тази основа новата наука Методология на юриспруденцията, при решаване на 

основните проблеми поставени в дисертационният  труд. Проблемът е в това, че 

въпросите, които се поставят в обсъждания дебат, са получили своето решение 

още с публикуването на Правният институционализъм  / Методология на 

юриспруденцията/ на български и немски език през 2009г. и 2010г. 

На първо място Правният институционализъм  и неговия институционален 

подход съдържат възможности за качествено нова оценка на съвременния Правен 

позитивизъм, включително и относно отношението морал и право. 

Например, оказва се, че дискусионната „малка еволюция“ в Правния 

позитивизъм е преодоляна от „голямата еволюция“, осъществена от 

Методологията на юриспруденцията като нова наука. 

Методологията на юриспруденцията определя мястото на Правния 

позитивизъм в системата от общи методологични учения, които се включват в 

нея. Така  Правният позитивизъм дава своя принос в Методологията на 

юриспруденцията, със своите основни положителни качества. Правният 

позитивизъм заема своето място на едно от общите методологични учения със 

своята уникалност. В Методологията на юриспруденцията позитивисткият подход 

дава възможност за изследване на онези качества на правото, които не се 

разкриват от другите методологични учения. 

Следователно, Правният позитивизъм като методологично учение е 

необходима част от Методологията на юриспруденцията. Без Правен  

позитивизъм Методологията на юриспруденцията не може да бъде завършена 

наука. 

От друга страна, институционалният  подход дава възможност за оценка на 

ролята на всяко едно ценностно оценъчно явление, включително и на морала, за 

валидността, респ. легитимността на правото. Освен това, както е известно 

отношението морал и право отдавна заема основно място в съдържанието на 

философията на правото.  

От тази гледна точка дебата в Правният позитивизъм като методологично 

учение, който е предмет на дисертацията, относно отношението морал и право, не 

може да внесе нещо качествено ново във Философията на правото, респ. 

Методологията на юриспруденцията. 

Този дебат, е пробив в  Правният позитивизъм, който показва 

неудържимостта на тезата за отричане на отношението морал и право. Впрочем, 

както вече посочихме, в това се изразява голямото значение на изследването в 

дисертацията на дебата по този проблем. Това означава, че изследването е 

особено ценно от гледна точка на развитието на Правният позитивизъм, като част 

от предмета на Историята на правните учения.  



Институционалният  подход има пряко отношение към дебата предмет на 

дисертацията, тъй като той служи за изследване на отношението морал и право, 

но на качествено различна методологична основа в качествено различен аспект. 

Така например,  Правният институционализъм  служи за изследване на причините 

за институционализиране на морала в правото, целите и резултатите от това – 

въпроси, които имат пряко отношение към интерпретирания в дисертацията 

дебат.  

Този нов подход към отношението морал и право, може да се използва като 

допълнителен методологичен аргумент в полза на учението застъпено в дебата за 

признаване на отношението морал и право от съвременния Правен позитивизъм. 

Това би направило изследването в нова степен актуално. От друга страна това би 

дало възможност за нов подход при оценка на дебата, предмет на дисертацията. 

           Новият подход би допринесъл за преодоляване на методологичната 

недостатъчност, която се наблюдава при осъществяването на анализирания дебат. 

 Ако дисертанта беше използвал новото методологично учение и 

институционалният  подход, неминуемо сам най-вероятно щеше да достигне до 

горните изводи, а вероятно и до други теоритични постижения, които щяха да 

бъдат най-големия и най-актуален негов принос в разработката на темата. 

Сега остава шанса, ако автора приеме препоръките, да развие проблемите от 

гледна точка на Правният институционализъм и Методологията на 

юриспруденцията, разбира се според собствените си разбирания, преди 

публикуването на труда. Тази новост би била още един авторов принос в дебата 

предмет на дисертацията. Това ще бъде още един важен аргумент работата да 

бъде публикувана и на английски език. 

 Препоръчвам тези допълнения към разработката, тъй като ясно показаните 

научни способности от дисертанта са гаранция, че той ще се справи успешно и с 

тази допълнителна задача. 

 В заключение считам, че представената за защита дисертация отговаря на 

законовите изисквания за даване на образователната и научна степен „доктор“. На 

това основание предлагам на научното жури да присъди научната степен „доктор“ 

на Симеон Ефимов Гройсман в професионално направление: 3.6. – Право;  

докторска програма: Теория на държавата и правото. Политически и правни 

учения. 

 

10.07.2016г.                                 Рецензент: 

          проф.д-р ю.н. Георги Бойчев 

 


