
                                              С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

             По конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по

             Международно частно право в област на висшето образование

             ш.3, Социални, стопански и правни науки, професионално направление

             ш.3.6 Право в Института за държавата и правото при БАН, секция

             „Международноправни науки“,

             обявен в ДВ, бр. 38/07.05.2014 г.

             с кандидат   д-р Александър Любенов Корнезов

             от проф д-р Божанка Георгиева Неделчева, член на научното жури

             въз основа на Заповед № РД-09-58 от 30.06.2014 г. на Директора на

             ИДП при БАН проф д-р Цветана Каменова

   Единствен кандидат за заемане на академична длъжност „доцент“ по Международно
частно  право  в  област  на  висшето  образование  ш.3  Социални,  стопански  и  правни
науки, професионално направление ш.3.6. Право в Института за държавата и правото
при БАН, секция „Международноправни науки“ на основание чл. 4,ал.2 от Закона за
развитие на академичния състав в Р България /ЗРАСРБ/ е  д-р Александър Любенов
Корнезов.

Основание за представяне на това становище: Заповед № РД-09-58 от 30.06.2014 г. на
Директора на ИДП при БАН проф д-р Цветана Каменова, издадена на основание чл.25
и  чл.  26,  ал.2  от  ЗРАСРБ,  чл.  11,  ал.  4  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/ИДП//  при БАН и решение на Научния съвет на
ИДП от 27 юни 2014 г./Прот.№ 8, т.6/.

 Кандидатът  е  представил  за  изработване  на  становище  по  конкурса  изискваните
съгласно чл.  70,ал.4  от  Правилника  за  условията  и  реда за  придобиване  на  научни
степени и звания и за заемане на академични длъжности в ИДП при БАН документи,
както и  монографичен труд  на  тема „ Отговорност на  държавата  за  нарушаване на
Правото на ЕС“. Представените документи са: автобиография по европейски образец,
нотариално заверено копие от диплом за образователна и научна степен „доктор“ по



научна специалност „Международно частно право“, доказателства за заемана длъжност
„хоноруван преподавател не  по-малко от  две  години удостоверения от  СУ“Климент
Охридски“  и  от  УНСС,  списък  на  публикациите,  списък  на  цитирания,  учебни
програми по Процесуално право на ЕС и Процесуално право на съда на европейските
общности, резюме на монографичния труд, медицинско свидетелство и свидетелство за
съдимост.

  Анализът на представените документи и на научните публикации дава основание да
се установи висока степен на професионално и научно развитие, постигнати научни
резултати  в  областта  на  процесуалното  право  на  Европейския  съюз.  Активна  е  и
преподавателската дейност на кандидата и участието му в научни прояви включително
в държави-членки на Европейския съюз-Великобритания,Белгия, Полша. Има активна
дейност в Съда на Европейския съюз.

1. Обща характеристика на научноизследователската и научноприложната дейност на
кандидата

Д-р Александър Любенов Корнезов е роден на 28.07.1978 г. в гр. Ямбол. Завършил
е Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ в гр. Ямбол с успех отличен 6 през 1997 г.
През  2002  г.  завършва  право  в  СУ“Климент  Охридски“  със  специализация
Международно право. Преминава обучение от 2003 до 2004 г.в Колеж на Европа –
Брюж Белгия и придобива образователна степен  LLM in European Lawг.  Прави
докторат  от  2005  до  2008  г.  в  Института  за  държавата  и  правото  при  БАН  и
придобива  научната  степен  „доктор“  след  защита  на  дисертация  на  тема:
„Преюдициалното  производство  пред  съда  на  ЕО“.  Професионалният  опит  на
кандидата  включва  работата  му като  адвокат  в  адвокатска  кантора  Van Bael  &
Bellis  с офис в Брюксел и Женева от 2004-2007 г.и в Съда на Европейския съюз
като  Реферандер  от  2007  г.  до  сега.  Преподавателската  дейност  на  кандидата
обхваща  провеждане  на  обучение  като  хоноруван  преподавател  в  УНСС  по
Процесуално  право  на  ЕС  от  2009  до  2013  г.  и  в  СУ“Климент  Охридски“  по
Производство пред Съда на ЕС от 2010 до 2013 г. Преподава като гост лектор в
Университетите в Кембридж – 2012 г., Единбург – 2013 г., Католическия ниститут
в Льовен, Белгия – 2012 г., 2013 г.,2014 г., Университета във Варшава – 2010 г.

Кандидатъ  има  впечатляваща езикова  подготовка  и  владее  английски,  френски,
испански, португалски, немски и руски език.

   Кандидатът  има  активно  участие  с  доклади  в  конференции  и  научни
форуми,съставял  е  учебни  програми  и  е  провеждал  професионално  обучение
включително на египетското правителство. Членува в професионални организации
с  активно  участие  в  ръководството  им,  а  именно  Българска  асоциация  за
Европейско  право,  FIDE,  European  Law  Institute.  Отговорен  редактор  е  на
„Европейски правен преглед“ и съдия в  Central and Eastern European Moot Court
Competition.



   Научноизследователската  дейност е  активна.  Кандидатът има 5 монографии,
включително  представения  хабилитационен  монографичен  труд  общо  в  2201
страници,  17  статии  на  английски  език,  21  статии  на  български  език.
Публикациите са в престижни български и чуждестранни списания и български
издателства – Сиби, Сиела. Многобройни цитирания са направени от публикации
на кандидата в български и чуждестранни издания – 20 монографии и учебници и
27 статии,анотации, библиографични прегледи 

 Научноизследователската   и  научноприложната  дейност  на  кандидата  д-р
Александър Любенов Корнезов е изключително активна, резултатна, актуална и с
висока  значимост  за  ролята  на  България  като  държава-членка  на  Европейския
съюз. Научните интереси на кандидата са в областта на международното право и
на Правото на Европейския съюз.Научните изследвания се отнасят до въпроси на
международното  търговско  право  и  в  частност  на  актовете  на  Световната
търговска  организация,  на  въпроси  във  връзка  с  защита  правата  на  човека  и
особено съпоставяне на дейността на съда на ЕС и Европейския съд за защита
правата  на  човека.  Висока  научна  и  научнопрактичаска  стойност  имат
изследванията  и  предложенията  de  lege  ferenda на  кандидата  относно
процесуалното  право  на  ЕС,  криминализирането  на  нелегалната  имиграция,
преюдициалното запитване до Съда на ЕС и разбира се относно отговорността на 

Държавата за нарушаване на Правото на ЕС. Безспорно е публичното представяне
на  изследователските  резултати  на  кандидата  пред  научната  общност  както  в
България, така и в чужбина и особено в Европейския съюз.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата

Кандидатът  за  заемане  на  академичната  длъжност  „доцент“  по  международно
частно  право  има  придобит  значителен  преподавателски  опит,  натрупан  в
български  и  чуждестранни  университети.  Представената  информация  за
провеждане  на  конкурса  за  „доцент“  по  международно  частно  право  дава
основание да се даде висока, положителна оценка на педагогическата подготовка и
дейност на кандидата.Разработени са лекционни курсове по нови и с практическа
значимост въпроси като: 1.Процесуално право на Съда на Европейските общности
– преподаването е за първи път от кандидата в УНСС през учебната 2008/2009 г.с
хорариум 60 ч.лекции  и 60 ч. извънаудиторна заетост. 2. Процесуално право на ЕС
в ЮФ на СУ“Климент Охридски“ в магистърска програма „Частни отношения с
презгранични последици в ЕС“ с хорариум 30 ч лекции

3 Антидъмпингово право на Международната търговска организация – лекционен
курс в Министерство на търговията на Арабска република Египет през 2006 г.



Кандидатът  има  принос  за  въвеждане  на  нови  методи  на  преподаване  като:
разглеждане  със студенти и на казуси от практиката на Съда на ЕС като източници
на  процесуалното  право,  активно  участие  на  студентите  в  обсъжданията  на
съдебната  практика,  изнасяне на  лекции със  задаване на  въпроси и участие на
студентите  за  коментари  и  изразяване  на  мнение,  поставяне  на  индивидуални
задачи по време на изпит, въвеждане на чуждоезикови елементи в обучението и
основни термини от процесуалното право се представят на английски и френски
език.

Кандидатът има впечатляващ опит за работа със студенти и докторанти. Изпълнява
важна роля като съдия на студентското състезание по европейско право, което се
организира всяка година от Britsih Law Centre и University of Cambridge, а именно
2008 г. в Познан, 2009 г. в Киев, 2010 г. в София, 2011 г.в Вилнюс, 2012 г. в Валета,
2013 г.  в  Бърно.  Работи особено успешно със студенти –  стажанти в Съда на
Европейския съюз- Люксембург.

Кандидатът  има  категорично  богат  учебно-преподавмателски  опит,  научно
равнище  на   професионална  подготченост,  авторитет  и  признание  сред
академичната  колегия,  професионалните  среди  и  категорично  признание  от
студентите.

Учебно-методическата и преподавателската дейност на кандидата д-р Александър
Любенов  Корнезов  за  заемане  на  академичната  длъжност  „доцент“  по
Международно частно право като академичен преподавател, автор на лекционни  

курсове отговаря на нормативните изисквания на чл. 29,ал.4 и чл. 29б, ал.2, т.1 от
ЗРАСРБ и на чл. 61, ал. 2, т.1 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и оценката е
положителна за заемане на длъжността.   

3.Основни научни и научноприложни приноси

Кандидатът в конкурса за доцент по международно частно право д-р Александър
Любенов Корнезов е представил монографичен труд „ Отговорност на държавата
за  нарушаване  на  Правото  на  ЕС“,  издаден  от  изд.  Сиела  през  2012  г.
Хабилитационният  труд  е  в  обем  от  597  страници.  Структурата  на  научното
изследване включва увод, три части, приложения.Структурата е изградена логично
и последователно се изследва състава на нарушението в част първа, обосновано се
анализират преки производства за установяване и санкциониране на нарушението
в  част  втора,  изчерпателно  се  посочват  косвени  средства  за  установяване  и
санкциониране на нарушението в част трета. Всяка част има своя структура като
част първа съдържа пет глави, част втора има три раздела, във всеки от които има
съответно 7 глави, 2 глави, 3 глави, а третата част включва 10 глави.Първата част
изследва състава на нарушението и съдържа основни положения на Правото на



ЕС, белезите на противоправното деяние, видовете субекти на нарушението, някои
особени  състави  на  нарушението.Втората  част  се  отнася  до  производството  за
установяване  на  неизпълнение  на  задълженията  на  държава  членка,  особените
производства и специалното съдебно-изпълнително производство съгласно ДФЕС.
Третата  част  анализира  алтернативните  или косвени средства  за  защита  срещу
нарушения на Правото на ЕС, извършвани от държавите членки, обосновани от
преките производства.

Анализът  на  представения  монографичен  труд  дава  основание  да  се  посочат
основни научни и научноприложни приноси, съдържащи се в изследването.

Монографията  безспорно е първо всеобхватно научно изследване в българската
юридическа  литература  относно  отговорността  на  държавата  за  нарушаване  на
Правото  на  Европейския  съюз,  с  което  се  обосновава  съществена  област  от
Правото на Европейския съюз.

- Анализират  се  производствата  и  различните  средства  за  защита  и
санкциониране на неизпълнението на задълженията от държава членка на ЕС,
произтичащи от нормативната уредба в Договорите-първичното право на ЕС,
като  авторът  проявява  критичен  подход  и  изразява  свое  професионално
отношение

- Изчерпателно и в пълнота се анализират преките производства за установяване
и  санкциониране  на  неизпълнението  /втора  част/  и  косвените  средства  за
защита срещу нарушенията /трета част/

- Систематизирано  и  обосновано  са  представени  характерните  белези  на
противоправното деяние, субектите на нарушението, съставите на нарушението
/първа част/

- Изчерпателно и аргументирано се анализира производствата за установяване
на неизпълнението на задълженията от държавата членка /чл.258 и 259 ДФЕС/

-  В  пълнота  и  убедително  са  представени  особените  производства  и
специалното съдебно-изпълнително производство / чл.260 ДФЕС/

- Изчерпателно и убедително се изследва теоретично и практически характера,
страните, фазите на производството /досъдебна и съдебна/, тежестта на и  лви
доказване, защитата на  държавата членка-ответник.

- Специалните съдебни производства са изследвани и представени в пълнота със
значимост  за органите и институциите както в ЕС, така и във всяка държава
членка на ЕС.



- Аргументирано  се  посочват  правните  способи  за  защита,  предвидени  за
физическите  и  юридически  лица  в  производствата  пред  националните
съдилища, което се прави за първи път така систематизирано и убедително.

- Разглеждат се алтернативни способи за защита на физически и юридически
лица в производства пред националните съдилища за прилагането на Правото
на  ЕС –  напр.  Правото на  петиция  до Европейския парламент  и  способите
Solvit и EU Pilot.

- Систематизирани  са  въпроси  относно  ролята  на  Европейската  комисия,
Европейския  парламент,  субектите  на  частното  право  за  идентифициране  и
санкциониране на нарушенията, извършвани от държавата

- Изследването е значимо и относно пределите на компетентност на ЕС и реда за
установяване и санкциониране на нарушението от държавите членки.

- Монографията съдържа анализ на неизследвани въпроси както в българската,
така и в чуждестранната литература като: задължение за служебно позоваване
на  Правото  на  ЕС  и  приложението  му  в  административния  и  граждански
процес на  Р България,  Несъответствия с  изисквания на  Правото на   ЕС на
Закона  за  отговорността  на  държавата  и  общините  за  вреди,  причинени  на
граждани /стр.409-421/

- Приносен момент е анализирането на възможността за отмяна на окончателни
административни  актове  и  влезли  в  сила  съдебни  актове,  постановени  в
противоречие с Правото на ЕС /стр.519-531/

- Монографичното изследване  е обосновано, съдържа богат научен апарат. Има
763 позовавания,  използвани са  60  литератулни източници,  Анализилани са
повече  от  600  съдебни решения  и  са  представени по-важните  от  тях  с  цел
посочване  на  практическото  приложение  на  изложените  тези  от  автора  –
кандидат в конкурса за доцент по международно частно право.

4.Значимост на приносите за науката и практиката

     Анализът на  приносите на  монографичния труд и  на  публикациите на  автора-
кандидат за заемане на длъжността доцент по Международно частно право е основание
за безспорна положителна оценка и категорична значимост на тези приноси за науката
и  практиката  в  областта  на  международното право  и  правото  на  ЕС.  Приносите  са
лично дело на кандидата д-р Александър Любенов Корвезов и значимостта им и на
това основание е безспорна. Без съмнение е и признанието на кандидата от научните
среди в България и чужбина, основано на цитирания, оказване на доверие за участие в
конференции и форуми, ръководни позиции в професионални сдрружавания.



    Кандидатът д-р Александър Любенов Корнезов в своята научно-изследователска
дейност проявява последователност, умения за систематизиране и критично осмисляне
на информацията и методическите подходи в съответните области на изследване, за
дефиниране на научните проблеми и насоките за решаването им, за свързване научните
изследвания  с  практическото  им  прилагане  в  обществото,  в  усъвършенстване  на
законодателството  и  на  практиката  на  съдебните  институции,  особено  за
противодействие на нарушения на Правото на ЕС от държавите членки. 

5.Критични бележки и препоръки

Представените  научни  и  научно-приложни  трудове  не  съдържат  сериозни
слабости,  които  да  се  отразят  на  заключителната  оценка  в  това  становище.
Препоръчвам кандидатът д- Александър Любенов Корнезов да продължава така
упорито,  с  професионализъм,  интелект,  чувство  за  отговорност  да  изследва
въпроси на Международното частно право и Правото на Европейския съюз и да
допринася за развитието на юридическата наука и практика от името на България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът  на  представения хабилитационен труд  „Отговорност  на  държавата  за
нарушаване на Правото на ЕС“, както и другите конкурсни материали и научни
публикации,  на  тяхната  актуалност,  значимост  и  приносни  моменти  дава
основание да се оцени високо научното и теоретично равнище на изследването и
неговата значимост за практиката.



Изразявам дълбокото си убеждение за изпълнение на предвидените в чл. 24, ал.1
от  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  Р  България  и  Правилника  за
неговото прилагаве изисквания за заемане на академи(ната длъжност „доцент“ по
Международно  частно  право  в  област  на  висшето  образование  ш.3  Социални,
стопански и правни науки, професионално направление ш.3.6 Право в Института
за държавата и правото при БАН, секция „Международноправни науки“с кандидат
д-р Александър Любенов Корнезов.

Давам положителна оценка на представения хабилитационен труд и препоръчвам
на  уважаемите  колеги-членове  на  научното  жури  да  бъде  предложен  д-р
Александър Любенов Корнезов да заеме академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по
Международно  частно  право  в  област  на  висшето  образование  ш.3  Социални,
стопански и правни науки, професионално направление ш.3.6. Право в Института
за държавата и правото при БАН, секция „Международноправни науки“.

29.08.2014 г.

София                                    Член на научното жури

                                                   Проф д-р Божанка Неделчева
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