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дисертационния труд на

Еял Коен
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за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

по научната специалност „Гражданско и семейно право”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,
Еял Коен е роден на 17 август 1973 г. Завършил е

юридическо образование и упражнява дейност като нотариус

и адвокат в Тел Авив, Израел. Владее отлично английски език.

Научен ръководител на докторанта е проф. д.ю.н. Екатерина

Матеева.



Дисертационният труд е в обем 225 страници.

Съдържанието на дисертацията е развито в увод,  десет глави

и заключение. Приложен е списък на използваната литература

и съдебна практика. Списъкът на използваната литература

включва 210 съчинения на израелски и чуждестранни автори.

I. Оценка на научните и практически резултати и
приноси на представения дисертационен труд

Дисертационният труд представлява научна новост и

интерес за доктрината и практиката, тъй като изследва

правото на задържане в производството по несъстоятелност

като вид „агресивно-активно“ обезпечение. За целта авторът

прилага сравнително-правния, историческия и дидактическия

метод на правно изследване.

Конкретни научни приноси на дисертационния труд
1.Дадени са основните характеристики на правото на

задържане като вид самопомощ.

2. Изследвана е обезпечителната функция на правото на

задържане в производството по несъстоятелност.

3.На критичен анализ е подложено уреждането на

правото на задържане в израелската Наредба за фалитите,

която съдържа множество празноти, запълвани чрез

практиката на съдилищата. Отделено е внимание и на

израелския проектозакон за финансите.

4.Обоснован е изводът, че институтът на правото на

задържане в съвременния му вид по израелското право е

остарял и не отговаря на съвременните социално-

икономически изисквания във връзка с конкуренцията на

права.



Критични бележки и препоръки
Изследването е фокусирано върху израелското право на

задържане и би спечелило, ако авторът направи съпоставка

между израелската и българската правни системи и

конкретни разрешения, които биха могли да бъдат

заимствани и имплементирани.  Би следвало да се отчетат и

възможните правни последици (положителни и отрицателни)

от възприемането на едно чуждо законодателно разрешение.

IІІ. Заключение
Дисертационният труд показва, че дисертантът е добре

подготвен в областта на гражданското право, умее да излага

аргументирано своето становище. С оглед на постигнатите

научни резултати дисертацията представлява  интерес  както

за правната теория, така и за практиката.

В заключение смятам, че представеният за защита пред

научно жури дисертационен труд на тема „Право на
задържане при несъстоятелност“ отговаря на

изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитието на

академичния състав в Република България и на чл.27, ал.2 от

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, поради което предлагам

да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”

по научната специалност „Гражданско и семейно право” на

Еял Коен – докторант на самостоятелна подготовка в катедра

„Гражданскоправни науки” на ВСУ „Черноризец Храбър“.

София, 9.06.2018 г. Дал становище: ……..........................

доцент д-р Таня Йосифова


