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In Memoriam 

 

Чл.-кор. проф. Александър Янков (1924–2019)  

 

 

Член-кореспондент проф. д-р Александър Янков е роден на 22 

юни 1924 г. в гр. Бургас. Завършва право в Софийския университет през 

1951 г. Специализира в Академията по международно право в гр. Хага, 

Холандия през 1961 г. От 1973 г. е професор в катедрата по 

Международно право и международни отношения в СУ „Св. Климент 

Охридски“, която ръководи в периода 1980-1989 година. От 1981 г. е 

член-кореспондент на Българската академия на науките и през 1988-

1989 г. ръководи секцията по Международно право и международни 

отношения в Института за държавата и правото при БАН. От 1988 до 

1991 г. е заместник-председател на БАН. 

В периода 1988-1991 г. проф. Янков е заместник-председател на 

БАН. През 1989-1990 г. е председател на Комитета за наука и висше 

образование и заместник-председател на Националния съвет за 

образование, наука и култура. Бил е член на Президиума и председател 

на Съюза на научните работници в България и член на ЦС на Съюза на 

юристите в България. Депутат в IX-то Народно събрание и в VII-то 

Велико народно събрание (1990-91). 

През периода 1972-1976 г. Александър Янков е посланик на 

България във Великобритания и Северна Ирландия, а през 1976-1980 г. 

е постоянен представител на България в Организацията на обединените 

нации в гр. Ню Йорк, САЩ.  

Проф. д-р Александър Янков представлява страната ни в редица 

международни организации и конференции: член на Комисията по 

международно право на ООН в Женева през 1977-1996 г. и неин 

председател през 1984 г.; на Комитета на ООН за мирно използване на 

морското дъно и негов зам.-председател (1968-73 г.); на 

Международната морска организация, като председателства Осмата 

асамблея през 1973-1974 г. в Лондон; Третата конференция на ООН по 

морско право и председател на Третия комитет на всички сесии през 

1973-82 година. Проф. Янков е и един от основните автори на най-

важния документ, регулиращ отношенията в Световния океан – 

Конвенцията на ООН по морско право. От 1 октомври 1996 г. до 2012 г. 

е член на Международния трибунал по морско право в Хамбург.  

Бил е гост-професор в университети във Вирджиния, Ню Йорк, 

Южна Каролина, Кеймбридж и Оксфорд, чел е лекции в редица 

държави. 
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Член-кореспондент проф. д-р Александър Янков е един от 

основателите на Българската асоциация по международно право през 

1962 г. и неин председател през периода 1982-2018 година. През 

периода 2012-2014 година проф. Янков бе начело на най-старата 

професионална организация на юристите в света – основаната през 1873 

г. световна Асоциация по международно право. 

Носител е на ордените „Кирил и Методий“ първа степен, 

„Народна Република България“ първа степен, „Стара планина“ първа 

степен, както и на златен почетен знак на Министерството на външните 

работи за неговия принос за развитието на българската дипломатическа 

служба. 

Удостоен е с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на 

Югозападния университет „Неофит Рилски“, на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ и на Бургаския свободен университет. 

 

Доайен на българската международноправна школа с безспорен 

принос за развитието на международното право и юриспруденция, с 

което академичната общност се гордее. През изминалите десетилетия 

проф. д-р Александър Янков има неоценими заслуги за обучението на 

поколения специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата и 

динамиката на съвременните международни отношения и право, както и 

да подготви израстването на редица млади учени. Енциклопедичните 

познания, академичната етика, човешката мъдрост и доброта на проф. 

Янков са пример за всеки от нас. 

 

Редакционната колегия на сп. „Международна политика“, както и 

авторите, и читателите на списанието, винаги ще помнят и ще почитат 

чл.-кор. проф. д-р Александър Янков като забележителен юрист, 

преподавател и учен от световно ниво, с огромен национален и 

международен авторитет, достигнал върховете както на академичните, 

така и на човешките духовни ценности!  


