
До членовете на Научното жури
избрано от Научния съвет на 
Института за държавата и правото при БАН
(Решение на НС от 27 юни 2014г., Протокол №8)
по конкурса за доцент по международно частно право
обявен за нуждите на Секцията по международноправни науки

СТАНОВИЩЕ

От  д-р  Цветана  Каменова,  професор  по  международно  частно  право  в
Института за държавата и правото, член на научното жури за провеждане
на  конкурс  за  заемане  на  академичната  длъжност  „доцент“  по
Международно частно право в област на висше образование ш.3 Социални,
стопански и правни науки, професионално направление ш. 3.6. Право, за
нуждите на Института за държавата и правото при БАН

1. Общи положения и биографични данни

По обявения от ИДП конкурс е подал документи един кандидат, д-р
Александър Корнезов.
Д-р Ал. Корнезов е роден през 1978 г. 
Завършил е юридическото си образование в Софийския университет „Св.
Климент  Охридски”  през  2002  г.  с  отличен  успех  и  специализация  по
международно право. През 2003-2004 г. се е обучавал в Колежа на Европа
в  Брюж,  Белгия  и  е  приключил  обучението  си  с  най-висок  успех  от
защитата на дипломната си работа, като е придобил магистърска степен по
Европейско право.

От 2005 до 2008 г. кандидатът бе докторант в Института за правни
науки  на  Българската  академия  на  науките  по  научната  специалност
„Международно  частно  право”.  През  2008  г.  той  успешно  защити
дисертация на тема „Преюдициалното производство пред Съда на ЕО” и
му бе присъдена научно-образователната степен „доктор по право”.

През  годините  след  защитата  на  докторската  дисертация  д-р  Ал.
Корнезов работи като референдер в Съда на ЕС в Брюксел, от 2009 до 2013
г.  преподава  в  Юридическия  факултет  на  УНСС  (пети  курс,  втори
семестър),  същевременно  е  хоноруван  преподавател  по  дисциплината
„Производство  пред  Съда  на  ЕО”  в  Магистърската  програма  „Частни
отношения  с  през  гранични  последици  в  ЕС”.  Изнасял  е  лекции   в
престижни западноевропейски университети: Католическия университет в
Лувен, Белгия, Варшавския университет, Университетите в Единбург и в
Кембридж.
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2. Общо описание на научната продукция на д-р Ал. Корнезов

Списъкът на научната продукция на д-р Корнезов е впечатляващ.
Той обхваща три раздела:
А. Книги и монографии – 6 броя
Б. Студии и статии
а) на английски език – 17 броя и
б) на български език – 40 броя.

Той  свидетелства  за  изключителната  работоспособност  и
разностранните интереси на д-р Корнезов в областта на международното
частно право (международният граждански процес и процесуалното право
на ЕС са несъмнено части от международното частно право), правото на
Европейския съюз и международното публично право.

Част  от  студиите  и  статиите  са  публикувани  в  престижни
чуждестранни  издания  (Cambridge Law Journal,  Common Market Law
Review, Columbia Journal of European Law), както и в сборници с доклади
от международни конгреси.

3. За участие в конкурса са представени:

Хабилитационен труд на тема:
Отговорност на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз,
Ciela, 2012, 596 с.
Студия на тема:
«Res Judicata of National Judgments Incompatible with EU Law: Time for a
Major Rethink?», Common Market Law Review, vol. 51 (2014), p. 809-842
Три статии, една на английски език и две на български език:

1. «Shaping  the  New  Architecture  of  the  EU  System  of  Judicial
Remedies», European Law Review, vol. 39 (2014), no. 2, p. 251-263

2. „Спиране  на  производството  на  основание  отправено  по  друго
дело преюдициално запитване“, сп. „Европейски правен преглед“,
том III, 2012 г.

3. „Достъпът  до  правосъдие  в  ЕС  на  лица  и  организации,
предполагаемо свързани с  тероризма“,  сп.  „Съвременно право“,
кн. 2, 2009 г.
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4. Обща характеристика на научноизследователската и научно
приложната дейност на кандидата.

Познавам  добре  научното  творчество  на  д-р  Корнезов,  имах
удоволствието  да  бъда  негов  научен  ръководител  по  време  на
докторантурата  му  в  Института  за  правни  науки.  Той  респектира  с
изследователските  си  способности,  с  познанието  на  6  чужди  езика,  с
майсторското използване на доктрината, до която има достъп в богатата
библиотека на Съда на Европейския съюз, със съдебната практика, която
отлично познава и умело анализира.

Хабилитационният труд „Отговорност на държавата за нарушаване
на правото на  Европейския съюз”,  Ciela,  2012,  596 с.  е  първият  труд в
българската  литература  изследващ   такъв  важен  проблем  като
отговорността на държавата.  В него има редица теоретични приноси, като
например изложението относно прекия установителен иск  в част втора на
труда.  Други  приноси  откривам  в  изследването   относно  особените
производства,  както  и  относно  правните  средства  за  защита  на
частноправните  субекти  в  производствата  пред  националните  им
юрисдикции.  Авторът  прави  критичен  обзор  на  българската  съдебна
практика и на националното ни законодателство и прави предложения за
изменения  de lege ferenda.  Несъмнено  трудът  ще  бъде  от  полза  за
практикуващите  юристи  и  с  това,  че  в  него  е  използвана  актуалната
практика  на  Съда  на  Европейския  съюз  –  анализирани  са  около  600
решения на Съда на Европейския съюз.

Относно  другите  трудове  на  кандидата,  представени  наред  с
хабилитационния труд:

Във всичките трудове д-р Корнезов се стреми да изгражда тезите си,
основавайки  се  на  практиката,  която  отлично  познава.  Характерно  за
неговите изследвания е тяхната научно-приложна стойност. Не случайно
неговата  докторска  дисертация  относно  Преюдициалното  запитване  до
Съда  на  Европейския  съюз  претърпя  вече  две  издания,  мога  без
преувеличение да твърдя че тя е настолна книга за юристите в България,
прилагащи  правото  на  Европейския  съюз  (Приложеният  от  кандидата
списък на цитиранията свидетелства за това).

Смятам,  че преподавателската  дейност на кандидата до момента в
Софийския университет  „Св.  Климент Охридски” и  в  УНСС,  София,  за
която са представени съответните доказателства в документите за участие
в конкурса,  свидетелства  за  качествата  на д-р Корнезов да  осъществява
научно ръководство на докторанти на Института за държавата и правото в
областта на международното частно право, правото на Европейския съюз и
международното публично право.

Кандидатурата на д-р Ал. Корнезов  отговаря на изискванията според
чл. 29 от Закона за развитие на академичния състав в Република България
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и чл. 70 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и звания и за заемане на академични длъжности в Института за
държавата и правото при БАН. Ето защо давам положителна оценка на
кандидатурата на д-р Ал. Корнезов за заемането на академичната длъжност
„доцент”  за  нуждите  на  Института  за  държавата  и  правото при  БАН и
предлагам на научното жури да вземе решение и да предложи на НС на
ИДП  да  избере  д-р  Александър  Корнезов  за  доцент  в  Секцията  по
международноправни науки при ИДП.

София
1 септември 2014 г. Подпис:
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