СТАНОВИЩЕ
от д-р Младен Иванов Младенов, e-mail: mlivanovml@gmail.com
по
Проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"

Становището ми е следното:
1. Да отпадне текстът на точка 20 „Основни права и свободи – 75 часа“ в чл.4, ал.2,
като сегашната точка 21 заеме систематичното си място в изброяването и приеме
номерацията на точка 20.
Мотиви: На първо място, не е оправдано да се изучават само правата и свободите,
без да се разглеждат в съвкупност със съответстващите им задължения и
отговорности. По този начин се изкривява на много ранен етап разбирането на
бъдещия юрист за правната система, като идеята за нея се осакатява чрез
неглижирането на една неизменна част от нейната двоичност. Именно
дихотомията в правото дава неговата жизненост – без нея то е едно декларативно
пожелание. Съвременният правов ред страда от явен дефицит на доверие. Той със
сигурност е следствие на множество фактори, но безспорно един от тях е
дебалансираното разбиране и прилагане на правото като интереси и възможности
(права и свободи), загърбвайки загубите и забраните (задълженията и
отговорностите). В следствие на това, на практика се наблюдават правни субекти
привидно само с права и привилегии, и други – преимуществено със задължения
и отговорности. Здравият разум заявява, че очевидно търпението на вторите не
може да бъде безгранично. Затова и не би трябвало да се поддържат концепции,
камо ли да се преподават учебни дисциплини, които създават изкривени подходи
на правоприлагането, като всичките в съвкупност поставят под изпитание това
търпение, между другото - директно предизвиквайки и правовата държава. На
второ място, няма ясен критерий за разграничаването на правата и свободите на
основни, второстепенни, третостепенни и т.н. В зависимост от определени
политически, икономически, социални и други интереси винаги могат да се
извеждат аргументи за фундаменталност на нови и нови права и свободи, но
„приоритетността на всичко“ прави същото „всичко“ несъществено, поради
несериозния подход („естеството на нещата“ казва, че „всичко, сега и тук“ просто
е невъзможно състояние).
2. Сегашната точка 21 в чл.4, ал.2 „Организация на съдебната система и
правозащитните институции – 75 часа“ (съобразно горното – систематично точка
20 в текста), да получи наименованието „Дескриптивна юриспруденция“, като се
предвидят за нея минимум 120 учебни часа.
Мотиви: Първо, образованието по специалността "Право" и професионалната
квалификация "юрист" би трябвало да предполагат запознаване с всички
възможни бъдещи реализации на лицето, избрало да свърже професионалният си
живот с тях. Само една малка част от тях са свързани със съдебната система и
правозащитните институции. Наименувана като „Организация на съдебната
система и правозащитните институции“, задължителната учебна дисциплина
предварително обезсмисля съществуването си. Второ, подобно наименование

затвърждава порочната практика да се прави неофициално разделение между
юридическите професии на „елитарни“ и „други“. Напротив, още от академичната
скамейка трябва да се налага тезата за важността за държавата, обществото и
правните субекти на всеки един юрист, независимо от неговото поприще, ведно с
отговорността към правовата държава на същият този юрист, без значение
от професионалните му ангажименти. Трето, именно поради горните два
аргумента е важно да се изучават всички аспекти на професиите, длъжностите и
дейностите Съдия, Адвокат, Прокурор, Следовател, Юрисконсулт, ЕкспертЮрист, Разследващ полицай, Арбитър, Нотариус, Омбудсман, Медиатор,
Изпълнител, Преподавател по правни науки и други. Четвърто, учебната
дисциплина „Дескриптивна юриспруденция“ трябва да е ценностно-ориентирана
(наблягане върху социална компетентност, ангажираност, почтеност,
отговорност, взаимозависимост, доверие), като всяка една юридическа професия,
длъжност или дейност би трябвало да е разгледана през следните гледни точки:
Историческа ретроспекция, Власт и легитимност, Алтернативни методи за
разрешаване на спорове, Институционални аспекти, Процесуални измерения,
Икономически агент, Корупция и конфликт на интереси, Херменевтика, Лична и
професионална съвест, Социален балансьор, Политически играч, Демокрацията,
Митове и легенди, Съсловието. Тя не би трябвало да преразказва организационни
норми, намиращи се в действащото законодателство. В съвременната реалност
все по-болезнено се изяснява, че правото не може да бъде прилагано без
ценностното му осмисляне. Пето, същата трябва да е с интердисциплинарен
подход на фундаменталната подготовка, защото би трябвало да подхожда не
само формалноюридически, но и чрез инструментариума на социологията,
политологията, икономиката, историята, етиката, логиката, философията и други
науки. В сложната, преплетена структура на съвременния свят, „чистата
наука/професия“ е неефективна, нерезултатна и губеща. Затова особено в
последно време отчетливо се усеща, че аргументите на правото понякога не са
достатъчни за пълно провеждане на идея, ценност, стратегия, изискуемо
поведение и така-нататък. Това неминуемо изисква нов подход за преподаване на
правото, а той може и трябва да е интердисциплинарен. Шесто, тя би трябвало да
се основава на съвременен и атрактивен маниер на преподаване, защото следва
да онагледява нещата с много примери от реалната практика, както и от
изкуството (когато последното има за предмет юридически професии, дейности и
длъжности). Нормативната гледна точка е пожелателна (и както практиката
доказва – понякога крайно нереалистична), докато животът и изкуството дават
дескриптивната гледна точка (макар и понякога силно контрастно оцветена,
винаги истинна). Този подход е в пряко отношение към интегритета и
доверието и касае отговорността на юридическите професии, длъжности и
дейности. Седмо, учебната дисциплина задължително трябва да е с фокус върху
мисленето и аргументацията, а не върху „научаването“ (наизустяване на
нормативни или исторически факти, както и на научни термини и класификации).
С настоящето се предлага научен подход, основан върху осмислянето на правните
професии, дейности и длъжности. В началото на новото хилядолетие, когато
грамотността е на ниво около 90% и Интернет дава бърз, лесен и евтин достъп до
всякаква информация (включително нормативните текстове в най-актуалния им
вариант, тълкувания, коментари, доктринални и догматични мнения и становища)

правото трябва да се преподава по нов, мотивиращ към мислене, разбиране и
себеразвитие начин. А студентите би трябвало да се появяват на лекции дори и
по дисциплините по съответните отрасли на правото след като вече
самостоятелно са се запознали с нормативния текст. От преподавателя по
право би трябвало да се търси само систематика, насока, разяснение,
туторство, модераторство на аргументациите и медиаторство на споровете.
Осмо, дисциплината „Дескриптивна юриспруденция“ би трябвало да е насочена
към премахване на илюзиите и да е с акцент върху реалността, както и да дава
ясен поглед на студентите по право относно тяхната професионална същност –
нещо, което към момента като че ли не се наблюдава. Девето, така предложената
учебна дисциплина ще трябва да е със силно застъпен елемент на анализ на
конвергенцията между правните системи и правните отрасли в националната
система, защото реалността се превръща във все по-динамична система, и
„застопоряването“ на една позиция, гледна точка или ниво вече е ако не опасно,
то най-малкото – тесногръдо, късогледо и непрофесионално. Последно и десето,
учебната дисциплина „Дескриптивна юриспруденция“ трябва да е изградена със
стремеж към мотивация за постоянно развитие на всеки един юрист, доколкото
мобилността (от поприще към поприще) обогатява професионално не само
личността на юриста, но и правната система въобще. Тя ще бъде от полза не само
за времето, прекарано в академичната институция, а през целия съзнателен
професионален живот на юриста (защото се явява нещо като
наръчник/ръководство/методология завинаги, но най-малкото - коректив).
Именно този последен аргумент, заедно с всички предходни класифицира
учебната дисциплина „Дескриптивна юриспруденция“ в категориите на
задължителните учебни дисциплини при обучение по специалността „Право“.
Няма пречка същата да може да бъде наименувана и по друг начин, например:
„Юридически професии“, „Правни професии“, „Правни дейности“, „Правни
длъжности“, „Юридическа деятелност“, „Кариерата на юриста“ и други подобни.
При един реалистичен подход, тази дисциплина би могла да бъде усвоена в
рамките минимум на 120 (сто и двадесет) учебни часа.
3. В чл.4, ал.4 да останат само обученията по римско частно право, криминалистика,
криминология, нотариално право, наказателно-изпълнително право, правен
режим на държавната служба. Същите са безспорно важни и ценни за
юридическото образование.
Мотиви: Другите предложени правни дисциплини се концентрират или върху
един-единствен правен институт, или върху една-единствена ценност. И за
първото, и за второто не могат да се изведат убедителни аргументи, че те са
непреходни и безусловни за правото (дори напротив). Задължителното и силовото
им налагане предразполага невярното им надценяване от бъдещите юристи през
целия им професионален път, което води до така присъщата закостенелост на
правото, болезнено видима при нови (непознати) житейски реалности.
4. Разпоредбата на чл.4, ал.6, съответно – разпоредбите в чл.5 и 6 в терминологията
си „лекции“, „часове за лекции“ и „лекционни курсове“, ведно с терминологията
„упражнения“ да се заменят с термина „академични занимания“. Разпоредбите на
чл.5 и чл.6 да се слеят в една-единствена със следното съдържание: „По всяка една
от задължителните, избираемите и факултативните дисциплини висшето
училище осигурява безусловна възможност за избор на преподавател по същата

дисциплина от студентите измежду най-малко трима преподаватели.
Академичните занимания се провеждат от избраните от студентите
преподаватели, които извършват текущото и крайно оценяване според
предварително изготвен от тях и утвърден от факултета на висшето училище ред
с ясно разписани условия на проверка и оценка на знанията и уменията на
студените“. Разпоредбите след сегашната разпоредба на чл.6 да се преномерират
съответно с една напред.
Мотиви: На първо място, по този начин на основание чл.42, ал.9, т.9 от Закона за
висшето образование (ЗВО), където е предвидена възможност за избор на
преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от
повече от един преподавател, действително ще се даде възможност за
реализирането на свободата на преподаването и на свободата на обучението
декларирани в чл.20 от и чл.41, ал.2 от ЗВО. Вследствие на това, на второ място,
ще се даде възможност за здравословна конкуренция между преподавателите, като
това състояние на непрекъсната състезателност само за една-две години ще
повиши драматично нивото както на преподавания материал, така и на
инструментариума на преподаване на учебните дисциплини по специалността
„Право“ в българските юридически факултети, доближаващо водещите световни
юридически школи. Преподавателите трябва да са най-малко трима, а не двама,
за да се избегне всякаква възможност за евентуален „картел“ между колеги. На
трето място, трябва завинаги да се сложи край на „лекциите“ като прочитане на
нормативен текст и наизустяването му (виж подробно по-горе в точка 2 от
настоящето становище). Студентите би трябвало да са се запознали
предварително с обсъждания материал (каквато е всъщност практиката в
елитните юридически факултети по света). В академичния част преподавателят
би трябвало схематично „да премине“ през материала, но да даде възможност за
дискусии, спорове, дебати, въпроси и отговори – до пълно изясняване на
разглежданата правна материя. В академичния час по-скоро трябва да се даде
допълнителна информация, концепции и практически подходи, но не и да се
полагат основите на знание за факти, норми, правни институти, теории и
практика. На четвърто място, в границите на чл.48 и чл.50, ал.1 от ЗВО при
условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република
България и на правилниците на висшите училища, конкурсите за
хабилитираните преподаватели по правни дисциплини да се обявяват всяка
учебна година – най-малко за трима преподаватели, като трудов договор се
сключва с тези двама измежду тримата, които са избрани, поради това, че за
техните курсове има най-много записали се студенти. На пето място, трябва
веднъж завинаги да се сложи край на устната форма на изпит чрез семестриалните
изпити. Всъщност, по силата на чл.44, ал.2, изречение второ и изречение трето от
ЗВО “основна форма на оценяване на знанията са изпитите, които са писмени,
освен когато спецификата на учебната дисциплина и/или модул изисква друго.
Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок
не по-малък от една година от провеждането й.“ Всеобщоизвестен и болезнен
факт е, че се срещат практикуващи юристи, които показват фрапантни нарушения
на езиковите, граматическите и правописни правила при писмен текст. Това,
освен следствие от други фактори, пряко произтича от продължаващото от
десетилетия несериозно отношение към оценка на знанията и уменията на

студентите по право чрез подхода „устен изпит“. Също така, в последните
десетилетия почти цялата юридическа работа е „текстова“ (като почти не се
срещат в същинския им вид дори и съдебните пледоарии). Допълнителен
аргумент в тази насока е, че писмените материали по силата на горецитираната
законова норма остават поне в едногодишен срок на разположение за евентуална
проверка, което е условие за дисциплинираност и отговорност към изпита от
страна и на преподаватели, и на студенти. На шесто място, най-нормалното нещо
в един свят на свободно движение и на хора, и на услуги е да се залага на гостпреподаватели, включително и в юридическите факултети. Това е категорична
възможност да се преодолее индоктринирането чрез ретроградни и ненужни идеи
и концепции. Седмо, всичко гореказано би трябвало да се отнася със същата сила
и за избираемите, и факултативните дисциплини.
5. Разпоредбата на чл.9, ал.1 да се допълни с още едно изречение, като придобие
следното съдържание: „Обучението по специалността „Право“ задължително
включва и обучение по чужд език, като чуждият език и съответният хорариум се
определят в съответствие с правилника на висшето училище. Задължително се
осигурява възможност за изучаване на латински език“.
Мотиви: Много малка част от практикуващите български юристи могат
действително да разбират думи или изрази на латински език, камо ли да четат
текстове на латински език. Като се има предвид, че нашата правна система е част
от континенталните системи на правото, чиито фундамент безспорно е древното
римско право и последващите го правни корпуси (които само допреди едва
няколко века са били изписвани именно на този език), няма нужда от по-подробна
аргументация в тази насока.
6. В чл.10 да се добави ново изречение със следното съдържание: „Академични
рецензии, както и мнения на практикуващи юристи също се отчита с
преобладаваща тежест по отношение на мнението на студентите.“
Мотиви: Безспорно е, че студентите като ползватели на резултатите от учебния
процес трябва да бъдат запитвани относно техните желания. Те обаче все още
нямат изградена представа за комплексността и сложността на правната система.
Именно тук е ролята на академичните рецензии, както и на мненията на
практикуващите юристи. Ако това бъде съобразено по интелигентен начин,
правото ще може да са саморазвива и надгражда още от юридическите
факултети (защото то и без това го прави в практически аспект).
7. Разпоредбата на чл.15, ал.6 да придобие следното съдържание: “По време на
решаването на казуса студентите могат да ползват всякакви хартиени и
електронни помощни материали“.
Мотиви: Не е адекватен подход в реална практическа работна среда един
действащ юрист да може да ползва каквито желае източници на информация, а
по време на изпит да е ограничен само до някои от тях. Целта на който и да е изпит
не е да създава затруднения, неудобства и притеснения, а да даде ясна представа
на изпитващите и на изпитвания за подготвеността на последния по
съответната област на познание.
София, 30 октомври 2016 година

С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

