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До
Членовете на научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по
международно частно право
СТАНОВИЩЕ
от д-р Боряна Богданова Мусева
доцент по международно частно право в
Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Уважаеми членове на научното жури,
В качеството ми на член на настоящото научно жури представям становище в рамките на
конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по международно частно право с
единствен кандидат гл. ас. д-р Васил Христов Пандов.
І. Кратко представяне на кандидата
Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Васил Христов Пандов. Той е завършил с
отличие специалността „Право“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“.
Специализирал е английско право и право на ЕС в рамките на двугодишно обучение в
Университета Кеймбридж, Англия. От 2009 година последователно заема длъжността
асистент и главен асистент като преподава дисциплините „Международно частно право“,
„Международно частно семейно и наследствено право“, „Международен маркетинг“,
„Специализирани организации при ООН“ и „Консулски функции в областта на
договорните и търговските отношения“. От 2002 работи като адвокат, а в последните
години и като арбитър по вътрешни и международни дела. Д-р Васил Пандов има богат
професионален опит, който включва участие в национални и международни научни
форуми и проекти, преподавателска и научна дейност, работа като член на Управителния
съвет и секретар на Института по международно частно право.
ІІ. Научни публикации на кандидата
1. Научни публикации
Кандидатът д-р Васил Пандов е автор на седемнадесет научни публикации. Пет от тях са
публикувани в чужбина в съавторство. Една от публикациите е монография. Останалите
са статии или студии в реномирани български научни списания или сборници.
2. Научни публикации за участие в конкурса
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За участие в конкурса д-р Васил Пандов представя:


Монография „Международна компетентност по граждански и търговски
дела“„Сиела. Норма” АД, юни, 2018г., ISBN 978-954-28-2609-5;



Част от сборен труд „Регламентът Брюксел II A : Регламент (EO) No 2201/2003 на
Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с
родителската отговорност, с който се отменя Регламент (EO) No 1347/2000“, София
: Ciela, 2014;



Част от сборен труд „Регламентите по международно частно право на
Европейския съюз 2009 – 2016г. Тенденции и новости в уредбата”, „Сиела. Норма”
АД, ноември, 2017г.;



Студия „Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи като
източник на българското международно частно право”, част от сборен труд със
заглавие „Международният договор - източник на международното частно
право”, „Сиела. Норма” АД, октомври, 2013г. ISBN 978-954-28-1356-9;



Студия в сп. „Търговско право”,
международното частно право".



Статия в сп. „Съвременно право”, бр.1 от 2017 със заглавие "Свободно движение
на удостоверения по граждански и търговски дела в Европейския съюз"



Статия в сп.”Правна мисъл”, бр.4 от 2017г. със заглавие „Свободно движение на
официални документи в Европейския съюз”.

бр.3

от

2016

"Приспособяването

в

Представените за участие в конкурса научни публикации не повтарят публикации,
представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор".
ІІІ. Оценка на научноизследователската и научно приложна стойност на
научните публикации, представени за участие в конкурса от кандидата
Имам привилегията да познавам д-р Васил Пандов от началото на неговата научна и
преподавателска кариера в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Той
разполага с богати и задълбочени теоретични и практико-приложни познания по
международно частно право и свързаните с него дисциплини. С тяхна помощ той изследва
и преподава на изключително високо ниво. Радва се на уважение, както в научните среди,
така и сред студентите и колегите.
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1. Монография със заглавие „Международна компетентност по граждански и
търговски дела“
Основната научна публикация, представена за участие в конкурса, е наскоро публикувана
монография на тема „Международна компетентност по граждански и търговски дела“ –
труд с обем от 340 страници, 858 бележки под линия и респектираща библиография на
български, английски и френски език.
По своята същност трудът е общотеоретичен анализ на международната компетентност на
българския съд по граждански и търговски дела. Това е първото задълбочено и
систематично изследване, направено през последните тридесет години, което отразява
съществените обществено-политически и позитивно-правни промени, произтичащи преди
всичко от присъединяването на България към ЕС и Хагската конференция по
международно частно право, ведно с приемането на първия български Кодекс по
международно частно право.
В глава първа се изследва понятието за международна компетентност, отликата й от други
сходни понятия, нейната систематичната принадлежност към процесуалния дял на
съвременното международно частно право, видовете международна компетентност и
ролята на международното публично право за уредбата на международната
компетентност. Особено ценно е изследването от гледна точка на заемането на твърда и
обоснована позиция за принадлежността на института на международната компетентност
към международното частно право като следствие от защитаването на интереси, типични
за международното частно право, и необходими за гарантиране правата на субектите на
частноправни отношения с международен елемент. Теоретичното обосноваване на
видовете компетентност структурира многопластовата проблематика, а анализът на ролята
на международното публично право с оглед съвременните тенденции на глобализация
задава рамката, в която държавите защитават без да злоупотребяват с държавния си
суверенитет.
Глава втора преминава към проучване на връзките и взаимодействията, които съществуват
между държавата на сезирания съд и международното гражданско дело. В тази си част
изследването върви от традиционните към съвременните разбирания за начините на
свързване на съда и делото. Националността и стремежът за постигане на единство между
право и съд е обоснован от гледна точка на интереса на отделната личност, надграден до
конкретен колективен социален или икономически интерес, а не от гледна точна от
определено държавно надмощие. Връзката между съда и международното гражданско
дело е пречупена през източниците на уредба – национални, международни и право на ЕС,
съотношението помежду им и променените модели на уредба. Така на базата на
позивитно-правната уредба д-р Пандов очертава общотеоретични тенденции и промени,
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до които те са довели. Съществен приносен анализ е тезата за необходимостта не от „найтясна“, а „достатъчна“ връзка, която да стои в основана на основанията за определяне на
международната компетентност.
Третата глава е посветена на особено сложните и противоречиви в теорията и практиката
разновидности на международната компетентност – екзорбитантната, изключителната и
универсалната. За пръв път в българското международно частно право тези три вида
компетентности се разглеждат последователно и критично от гледна точка на връзката и
интереса на държавата на сезирания съд.
От особен интерес е анализът на
изключителната компетентност, отличаването й от изчерпателното определяне на
международната компетентност, обосноваването на съществуването й преди всичко при
упражняване на публичноправни правомощия и критиката на утвърденото разбиране на
допустимостта й при дела с предмет вещно право върху недвижим имот. Оригинален е
подходът при изследването на универсалната компетентност, разгледана през призмата на
международното наказателно право и нуждата от специална защита при нарушаване на
правата на човека или увреждане на околната среда.
Четвъртата глава е посветена на връзката между международната компетентност и
защитата на правата на човека, в частност с оглед правото на справедлив процес. Полезно
за теорията и практиката е представянето на релевантната практика на Европейския съд за
закрила правата на човека и на Съда на ЕС. С помощта на направения анализ д-р Васил
Пандов тук обосновано пледира за въвеждане на необходимия съд в КМЧП. Подробно и
задълбочено е представена неговата роля и място сред основанията за определяне на
международна компетентност.
Монографията „Международна компетентност по граждански и търговски дела“ е научен
труд с оригинален и приносен характер, който отговаря на най-добрите образци за
академично творчество и обогатява българското международно частно право. Той би
могъл да бъде полезен и за практикуващите юристи, попаднали в лабиринта от основания
за определяне на международната компетентност по граждански и търговски дела.
2. Други научни публикации, представени наред с монографията
Относно другите научни публикации, представени наред с монографията, бих искала да
отбележа, че всички те имат висока научноизследователска и научно приложна стойност.
Те са продукт на самостоятелен и задълбочен труд на кандидата. Те доказват отново
неговия афинитет към търсене на теоретична обосновка с помощта на ценностите,
интересите и методите на международното частно право. Едновременно с това,
коментарните публикации систематизират и представят критично българска съдебна
практика и практика на Съда на ЕС и по този начин подпомагат практическото
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приложение на изследваната уредба. От всички научни публикации на д-р Пандов личи
вещина, компетентност и добросъвестност.
ІV. Заключение
В заключение, имайки предвид гореизложеното, считам, че кандидатурата на д-р Васил
Христов Пандов отговаря на всички изисквания на чл. 24 от Закона за развитие на
академичния състав в Република България, както и на останалата релевантна правна
уредба. Убедено, категорично и с удоволствие давам положителна оценка на
кандидатурата на д-р Васил Христов Пандов за заемане на академичната длъжност
„доцент“ по международно частно право (професионално направление 3.6 „Право“) за
нуждите на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

София, 01.08.2018

Член на научното жури:
(доц. д-р Боряна Мусева)
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