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 Докторската дисертация на Джорджанова е върху нетрадиционна 

област на психиатрията, но изключително актуална в днешното 

диференцирано и мултидисциплинарно развитие на професиите и науката – 

съдебнопсихиатричната и психологична област. Това е новаторска докторска 

теза, която няма в България аналог и първа изработва модел за научно 

изследване и анализ. Джорджанова е повече от десет години съдебен 

психиатър, с богата експертна практика, което и дава сериозното основание 

да разработва тази тема.  

Дисертацията е разработена на 186 страници, оформена в 7 основни 

глави, цитирани 188 предимно западни съвременни източници, онагледена в 

прегледни таблици и графики. 

Литературният обзор е изключително стегнато и систематизирано 

разгърнат върху областите и спецификата на експертизите в гражданското 

право. 

Целта и задачите са добре структурирани към специфично изследване 

и анализ на съдебно-психиатричните и психологични експертизи в 

гражданския процес, спрямо правните закони, семеен и граждански 

процесуален кодекс. Съразмерно на традиционната експертна практика и 

теория докторантката полага две основни хипотези, които са добре 

формулирани и с ясно структурирани стъпки на конкретните проучвания. 

Изследвани са 327 освидетелствани лица, с последващи съдебни решения в 



период от пет години. Методиките на анализ са  три основни вида качествен 

и статистически анализ. 

Данните и проведеният качествен анализ са извършени в шест основни 

области: социо-демографски характеристики на изследваните лица; 

структура на СПЕ по части;  експертизите и решенията в гражданското право; 

диагностичните оценки, свързани с недееспособност и ограничена 

дееспособност; посмъртни експертизи; обжалвани съдебни решения с 

отхвърлени експертизи и повторно назначени експертни оценки. При всяка 

една част на анализ много подробно са представени данните, онагледени в 

таблици и графики, които облекчават възприемането на направените 

анализи и интерпретации.  

В анализите и обобщените интерпретации се открояват много важни 

аспекти  за същността на изготвяне на експертизите, за липсата на рамка и 

стандарт, по които да се провеждат диагностичните психиатрични и 

психологични изследвания и анализи, респективно експертните оценки и 

заключения. Съществен пропуск  в експертизите и недостатъчната 

съгласуваност на експертните оценки с правните критерии, недостатъчната 

медицинска и психологична аргументация на експертните оценки. 

Изключително нисък е и процентът на експертизи, които отговарят на 

критериите на наредбата за изготвяне на психиатрични и психологични 

експертизи, сливане на отделните части на експертизата и размиване на 

границата между отделните анализи, недостатъчна аргументация спрямо 

данните по делото, проведеното психологично изследване и проведеното 

съдебнопсихиатрично интервю. От  статистическите и сравнителните анализи 

са изведени и  ранжирани най-честите експертни задачи и диагностични 

оценки, медицински синдроми, симптоми и  психологични оценки, които 

изграждат експертния отговор. В тази част на анализи и обобщени 

интерпретации ясно се откроява добрия психиатричен и съдебен опит на 

Джорджанова, умението й да прониква в съществената взаимовръзка между 

медицинските и психологични диагностични оценки, спрямо  правни аспекти 

на експертния анализ и отговор на поставените от Съда задачи. Особено 

ценни са анализите на сложните експертни задачи, където 



освидетелстваните имат психично заболяване, което повлиява тяхната 

дееспособност, но не покриват  параметрите на недееспособност. От тук 

Джорджанова убедително извежда своята позиция за противоречие между 

теорията и практиката на експертизата и законодателството и  за 

необходимост от създаване на методология на съдебнопсихиатричната 

експертиза  и практика. Така тя доказва необходимостта от Стандарт за 

структура на съдебнопсихиатричната експертиза, с цел повишаване на 

нейното качество.  Джорджанова участва през 2014 г. в изготвяне на 

Проекто-стандарт по съдебна психиатрия, който е приет към този етап само 

от Министерството на здравеопазването и е вече първа стъпка на 

практическа реализация на нейните предложения.  

Изведените в края на дисертацията приноси кореспондират с научното 

изследване и коректно направените статистически и интерпретативни 

анализи.  

В заключение считам, че дисертационния труд на Аделина 

Джорджанова отговаря на високите критерии за докторска степен и носи 

оригиналността на първо научно изследване в областта на 

съдебнопсихиатричната експертиза. С чувство на професионално 

задоволство предлагам на уважаеми членове на Научното Жури да 

гласуват на Аделина Джорджанова научната и образователна степен 

„Доктор” по научната специалност съдебна психиатрия. 
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