
До Научното жури за провеждане на конкурса за
заемане на академичната длъжност „доцент“ по 
Международно частно право в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.6 Право
обявен за нуждите на Института за държавата и правото при БАН

Становище
от професор доктор Александър Янков,

член кореспондент на БАН

Уважаеми колеги,

Със заповед на Директора на Института за държавата и правото от 30 юни
2014 съм назначен за външен член на журито за провеждане на конкурса за 
доцент по Международно частно право. На първото заседание на научното 
жури, проведено на 16 юли 2014 г., ми бе възложено да изготвя писмено 
становище.

Обявата за конкурса е публикувана на 7 май 2014 г. в бр. 38 на Държавен 
вестник. В двумесечния срок документи за участие в конкурса е подал един 
кандидат, д-р Александър Любенов Корнезов. Запознах се с документите, 
представени от кандидата за участие в конкурса: хабилитационен труд, студии и
статии, списък на цитирания, служебни бележки за изнесени лекционни 
курсове и др. и с най-дълбока убеденост предлагам на научното жури да 
предложи на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН да 
избере д-р Ал. Корнезов и последният да заеме академичната длъжност доцент 
в Секцията по международноправни науки на Института за държавата и правото
при БАН.

Съображенията ми за това са следните:
Кандидатът притежава научната и образователна степен „доктор“, 

придобита след обучение в същия институт и защитeна пред Специализирания 
научен съвет на дисертация на тема „Преюдициалното производство пред Съда 
на Европейските общности“ през 2008 г.

За участие в настоящия конкурс д-р Ал.Корнезов е представил 
монографията „Отговорност на държавата за нарушаване правото на 
Европейския съюз“ в обем 597 страници, издаден от Сиела-норма АД, София 
през 2012 г. Този труд е първото изследване в българската правна литература по 
посочения проблем. Използвани са голям брой научни източници, като 
предимно те са на френски и на английски езици. Но най-съществено според 
мен е анализирането на значителен брой решения на Съда на Европейския 
съюз. Трябва да подчертая, че голяма част от решенията се сочат за първи път в 



българско изследване. Приносен характер имат изводите на кандидата относно 
нарушението в рамките на производството по чл. 258-260 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз; относно задължението за служебно 
позоваване на правото на Европейския съюз и относно приложението му в 
българския административен и граждански процес; относно разминаването 
между Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и правото на 
Европейския съюз и други.

Доктор Ал. Корнезов е представил и други публикации наред с 
монографичното изследване, както на български, така и на английски език. 
Мога да твърдя, че няма друг млад български изследовател с такъв значителен 
брой публикации в чуждестранни издания.

Прави впечатление неговото изключително трудолюбие, неговата 
последователност в разработването на проблемите на европейското право, на 
международното частно право и на международното право като цяло.

Списъкът на цитирани негови трудове показва, че той е ценен специалист 
в нашата страна. За това свидетелства и фактът, че първото му монографично 
съчинение вече е претърпяло две издания в нашата страна.

Освен доказателства за научно-изследователската си работа, д-р Ал. 
Корнезов е представил и доказателства за извършвана от него преподавателска 
работа в България: в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в 
УНСС, в редица западноевропейски университети, където е изнасял отделни 
лекции. Това означава, че Институтът за държавата и правото ще има в състава 
си млад и активен хабилитира изследовател, който ще бъде в състояние да 
осигурява научно ръководство на докторантите, обучавани в ИДП с най-високо 
качество.

Като имам пред вид изложеното, убеден съм че кандидатът за участие в 
обявения конкурс отговаря на изискванията на Правилника за прилагане на 
Закона за развитието на академичния състав в Република България и на 
специфичните изисквания на Правилника на Института за държавата и правото 
и давам най-висока положителна оценка с оглед на заемане на академичната 
длъжност „доцент“ по международно частно право.

28 август 2014 г.
/Проф. д-р Александър Янков/

 


